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Urospennut 7-9kk 

 
FINSWENG NAPAKYMPPI FIN 50632/08 

Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja runko, vahva luusto. Hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa. Melko 
hyvä häntä. Hyvä käytös. liikkuu hyvin. 
PEN1 KP ROP-PEN 
 
REIMIN DRAGONHEART FIN55699/08 

Hyvin maskuliininen, erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, isot korvat. Hyvä kaula ja runko. Vahva luusto. niukasti 
kulmautunut kapea etuosa. Hyvin kulmautunut takaosa, mutta korkeat kintereet. Liikkuu hyvin takaa, lyhyt ja leveä etuaskel. 
hyvä käytös. 
PEN2 

 

Narttupennut 7-9kk 
 
REIMIN DARKPASSIONPLAY FIN55700/08 

Hyvä käytös. erittäin hyvät mittasuhteet. hyvä pää ja ilme, isot korvat. Hyvä kaula ja runko. Erittäin hyvä takaosa. Melko 
niukasti kulmautunut leveä etuosa. Hyvä luusto. hyvä karvanlaatu, mutta karvapeite ei ihan priimakunnossa. Liikkuu hyvin 
takaa. leveästi edestä. 
PEN1 KP VSP-PEN 
 

urokset 
 
AVOCATION MAGIC OF MOON FIN20702/08 

Erinomainen tyyppi. Kaunis pää. isot korvat. Hyvä kaula ja runko. Oikeanlaatuinen karvapeite. vahva luusto. Vielä hieman 
kapea edestä. povi- ja kinnerkulma tulisi olla selvempi ja kinner matalampi. hyvä hännän kiinnitys ja häntä. Takaliike voisi 
olla tehokkaampi. virheistään huolimatta hyvin rodunomainen. 
JUN ERI2 PU3 
 
BARBAROSSA FIN26287/08 

Erittäin hyvä koko. Hyvä käytös, mutta levoton esiintyminen. Riittävä pään pituus. Isot korvat. hyvä kaula. Runko vielä 
keskeneräinen. hyvä rungon pituus. Riittävä luusto. Tasapainoisesti kulmautunut sekä edestä että takaa. liikkuu hyvin kun 
tahtoo. Tarvitsee aikaa ja totutusta. 
JUN EH3 

 
BLACK BACK FLY-N-DTIVE FIN29177/08 

Hyvät mittasuhteet. Vielä kovin keskeneräinen kauttaaltaan. kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja rungon pituus. Riittävä luusto. 
Hyvä hännän kiinnitys ja häntä. Takaosa vielä hyvin kapea ja lihakseton. Korkea kinner. Liikkuu kuitenkin hyvin. Hyvä karva. 
JUN EH4 
 
SURELY SHARPDRESSEDMAN FIN20312/08 

Erittäin hyvä tyyppi. Voimakas pää, kaunis ilme. Hyvä kaula ja rungon pituus. Vahva luusto. Erinom. ryhti. Hyvä käytös. 
Karkea karvapeite. Hyvin kulmautunut takaosa, niukemmin edestä. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Hyvä temperamentti. 
JUN ERI1 PU2 VASERT 
 
TERRIWAY FILL THE BILL FIN23699/08 

Käyttäytyy arasti pöydällä. Kookas voimakas uros. Erinom. tyyppi. Hyvä pää. Kauniit silmät. hyvä kaula ja runko. Turhan 
pulskassa kunnossa. Vahva luusto. Kantaa hyvin ryhtinsä liikkuessaan. karkea karva. hyvin kulmautunut takaosa. Kaipaa 
lisää itsevarmuutta, josta syystä palkintosija. 
JUN H 
 
ARCTIC SOUL RE VOLVER FIN50461/07 

Hyvin rodunomainen, aavistuksen narttumainen uros. riittävä pään pituus. Isot silmät ja korvat. Kaunis niska ja selkälinja. 
hyvä runko. Erittäin hyvä hännänkiinnitys ja häntä. Liikkuu hyvin takaa. Leveähkösti edestä. hyvä käytös. Esitetään 
handlaamalla. 
NUO ERI2 PU 4 
 
BLACK BACK LAST VIVAZ FIN50938/07 

Hyvät mittasuhteet. hyvä pään pituus. Isot korvat. hyvä kaula. Runko vielä kesken kehityksen. Tänään lyhyessä karvassa. 
Karvan laatu karkea. Hyvä luusto. Hyvin kulmautunut takaosa. Niukemmin edestä. Hyvä ryhti ja käytös. liikkuu hyvin. 
NUO ERI1 PU1 VSP SERT 
 
TRUOZZY’S HANDSOME FIN39259/07 

Kookas hyvin maskuliininen uros. voimakas pitkä pää. Kaksi alahammasta poissa rivistä. hyvä kaula ja runko. hieman matala 
hännän kiinnitys. Hyvä häntä. Vahva luusto. Karkea karva. Reipas luonne. Liikkuu hyvin sivusta. leveähkösti edestä. Melko 
vaaleat silmät. 
NUO EH3 
 
TRUOZZY’S FINAL FLASH FIN57448/07 

Kaunis pää, pienet silmät, hyvä ilme. Hyvä kaula ja rungon pituus. Laihassa kunnossa. melko lyhyt rintakehä. Karvapeite 
karkea, mutta ei parhaassa näyttelykunnossa. hyvä käytös. Liikkuu hyvin. Kaipaa aikaa ja massaa. 
NUO EH4 
 



BLUEPEPPER’S WILL-J FIN22240/07 

Hyvin maskuliininen kookas uros. Voimakas pää. Isot silmät ja korvat. hyvä kaula ja runko. Vahva luusto. Tasapainoisesti 
kulmautunut sekä edestä että takaa. hieman matala hännän kiinnitys. Selkälinja saisi olla suorempi koiran liikkuessa. hyvä 
häntä. Hyvä temperamentti. Karvapeite lyhyt rungossa. 
AVO EH1 
 
MERIUIKUN CESSNA PILOT FIN55739/06 

Hyvä tyyppiriittävä pään pituus. Niukka kirsupigmentti. Hyvin niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa. Lyhyehkö kaulal. 
Selkälinjan tulisi olla suorempi, ja liikkeen tehokkaampi. Karkea karva joka on lyhyt. 
AVO H 
 
SOMEHOW TRIAL RUN FIN49859 

AVO POISSA 
 
TRUOZZY’S HANDYMAN FIN39258/07 

Erinom. tyyppi. Hyvä pään pituus, isot korvat. Hyvä kaula ja runko. Hyvä hännän kiinnitys, mutta häntä voisi olla suorempi. 
Hyvä luusto. Taka-askel voisi olla pidempi ja sujuvampi, edestä koira liikkuu leveästi. Karkea karva. Haluton yhteistyöhön. 
AVO EH2 
 
VEGARAN ICE FACE FIN25422/06 

Oikeat mittasuhteet. Hyvä päänpituus. Hyvin vaaleat silmät ja kirsupigmentti. Hyvä kaula ja runko sekä luusto. Hyvä hännän 
kiinnitys ja häntä. Pysty lapa ja okavarsi, myös polvi- ja kinnerkulma tulisi olla selvempi. Hyvä käytös mutta kaipaa lisää 
temperamenttia. Liikkuu hyvin sivusta. 
 
REIMIN RED MOONRAKER FIN MVA FIN37190/01 

Oikeat mittasuhteet. Hyvä pään pituus. Kauttaaltaan kookas ja tukevassa kunnossa. Hyvä karvanlaatu. Hyvä kaula. Hyvä 
hännän kiinnitys, häntä voisi olla suorempi. Niukasti kulmautunut etuosa. Hyvä käytös. Uros kantaa itsensä ryhdikkäästi 
koostaan huolimatta ja liikkuu hyvin. Koon ja lihavuuden takia EH. 
VAL  EH2 
 
REIMIN SPECIAL EDITION FIN MVA 53295/06 

Hyvät mittasuhteet. Pää saisi olla pidempi, samoin kaula. Kaunis karvapeite. Hyvä runko. Melko hyvä hännän kiinnitys. Hyvä 
häntä. hyvin kulmautunut takaosa, edestä leveä. liikkuu hyvin. Virheistään huolimatta hyvin rodunomainen. Hyvä käytös. 
VAL ERI1 
 
REIMIN TOTTA VAI TARUA FIN RUS EST INT CH FIN23232/02 

Kookas voimakas uros. Kaunis pitkä pää. Runkoon nähden toivoisin lisää kaulaa. Karkea karvapeite. Matalahko hännän 
kiinnitys. Hyvä suora häntä. Liikkuu melko hyvin, mutta saisi esiintyä reippaammin. Leveä, löysä etuosa häiritsee etenkin 
liikkeessä. Käyttäytyy hyvin. 
VAL EH3 
 
 

nartut 
 
BEAUTY BUBBLE FIN26286/08 

Hyvä käytös. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää, hyvä kaula. Pysty lapa ja olkavarsi häiritsevät etenkin liikkeessä. Melko hyvä 
hännän kiinnitys. Runko vielä kovin kesken kehityksen. myös takaosa saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä temperamentti. 

Paljon edellytyksiä mutta tänään vielä hyvin kesken. 
JUN EH2 
 
REIMIN THIS IS THE HIT FIN47097/08 

Erittäin hyvä’ käytös. Riittävä pään pituus. Isot korvat. erittäin karkea karva, joka vielä hyvin lyhyt. Niukasti kulmautunut 
löysä etuosa. Niukka polvikulma. Liikkuu takaa tehottomasti. Länkisääri. Kaula voisi olla pidempi ja hännän kiinnitys 
korkeammalla. 
JUN H 
 
TEMORA’S MAKE A MEMORY FIN11194/09 

Hyvät mittasuhteet. Riittävä pään pituus. silmät voisivat olla pienemmät. Hyvä kaula ja rungon pituus. Laihassa kunnossa. 
Tasapainoisesti kulmautunut sekä edestä että takaa. Liikkuu hyvin sivusta. Hyvä käytös. 
JUN EH1 
 
REIMIN SONATA ARCTICA FIN55348/07 

Hyvä käytös ja mittasuhteet. Kaunis pää. hyvä kaula. hyvä rungon pituus. Löysässä kunnossa. Melko hyvä hännän kiinnitys. 

Selkälinjan voisi trimmata suoremmaksi. Tasapainoisesti kulmautunut sekä edestä että takaa. Häntä voisi olla suorempi. 
Liikkuu hyvin mutta virta puuttuu. 
NUO ERI1 
 
TRUOZZY’S KICK-OFF FLASH FIN57446/07 

kookas. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Kaulaa voisi olla enemmän. Hyvä runko mutta tuhti kunto. Karkea karvapeite. 
Kapea etuosa. Selkälinja pitäisi olla suorempi. Matala hännänkiinnitys. Kaipaa lisää temperamenttia. Paljon edellytyksiä mutta 
tänään ei paras päivä 
NUO EH2 
 
FUNFANNY’S PERDITA FIN43703/06 

Matalaraajainen kääpiömäinen hento narttu. Kaunis pää. lyhyehkö kaula. Riittävä runko, hento luusto. Hyvä hännän kiinnitys 
ja häntä. Hyvä käytös. Erinomainen temperamentti. Leveä etuosa. Seisoo hyvin takaraajoillaan. Liikkuu hyvin. Esitetään 
kauniisti. 
AVO H 
 



SOMEHOW TRUE TOUCH FIN49854/06 

Oikeat mittasuhteet. Hyvä pään pituus, kaula ja runko. Karvapeite lyhyt mutta oikeanlaatuinen. Hyvä käytös ja 
temperamentti. Matalahko hännän kiinnitys. Niukka polvikulma. Lyhyt taka-askel. Erittäin hyvä temperamentti. 
AVO ERI2 VASERT 
 
WANDAALIN CHRISSE FIN54466/06 

Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Silmät tulisi olla tummemmat. Haja-asentoiset isot korvat. Hyvä kaula ja runko. 
Melko hento luusto. Leveähkö etuosa, myös polvi- ja kinnerkulma tulisi olla selvempi. Liikkuu hyvin sivusta. Tulee enemmän 
edukseen liikkeessä kuin seistessään. Hyvä karvapeite 
AVO ERI1 SERT 
 
REIMIN I HAVE A DREAM FIN44419/09 

Hyvät mittasuhteet. isot korvat häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja runko. Hyvin kapea etuosa. Riittävästi kulmautunut takaa. 
oikea karvanlaatu. Liikkuu hyvin takaa, tehottomammin edestä. Tänään löysässä kunnossa. Hyvä käytös. 
VAL ERI3 PN4 
 
SOMEHOW TAKE-AWAY FIN49852/06 

Erinom. tyyppi. Kaunis pää. Hyvä kaula ja runko. Oikeanlaatuinen karva, runkoturkki lyhyt. Hyvä hännänkiinnitys ja häntä. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin. 
VAL ERI2 PN3 
 
BLUEPEPPER’S FUN FIN16522/06 

Erinom. tyyppi. Hyvä käytös ja temperamentti. Kaunis pää, kookkkaat korvat. Riittävä kaula. Erittäin hyvä runko. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa. Oikeanlaatuinen kauniissa kunnossa oleva karvapeite. Hieno häntä. Liikkuu hyvin. Erinomainen 
temperamentti. 
VAL ERI1 PN1 ROP 
 
JASKARIN ROKKIRAKKI FIN42273/98 

Erinom. mittasuhteet. Edelleen hyvin kaunis kokonaisuus. Hyvä pään pituus. Kallo-osa jo hieman iän köyhdyttämä. Erinom. 
kaula. Vahva suora selkä. Hyvä runko. Hyvä luusto. Seisoo tukevasti raajoillaan. liikkuu erittin hyvin. Hyvä temperamentti. 
VET ERI1 PN2 VET-ROP 
 
OUSKAN NAURU-HERMO FIN33761/99 

Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pään pituus. Kauniit silmät. Riittävä kaula. Hyvä rungon pituus. Luusto voisi olla vahvempi. Melko 
niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa. Liikkuu kuitenkin reippaasti. karkea karva, mutta näyttelykunnostus voisi olla 
parempi. hyvä käytös ja temperamentti. 
VET EH3 
 
REIMIN SUN MOON STARS FIN25441/99 

Voimakas narttu. Erinom. tyyppi. Hyvä pään pituus. Hyvä kaula. Voimakas runko. Hyvät mittasuhteet. vahva luusto. Erittäin 
hyvä häntä. Voisi liikkua tehokkaammin, etenkin takaa. Hyvä käytös. Seistessä hyvin tyylikäs. 
VET ERI2 

 
 

kasvattajat 
 
KENNEL REIMIN, om. Krista Riihelä 

(Reimin Red Moonraker, Sonata Arctica, Kultu Kimallus, Sun Moon Stars) 
Väriltään ja tyypiltään hyvin tasainen ryhmä. Kaikilla oikeat mittasuhteet. Kauttaaltaan kauniit päät ja hyvät rungot. Tippa 
temperamenttia lisää kaikille ei haittaisi. Karkeat oikeanlaatuiset karvapeitteet. Ryhmä kauniisti kunnostettuja ausseja. 
KASV1 KP ROP-KASV 
 
KENNEL TRUOZZY’S, om. Anne Moilanen 
(Truozzy’s Handsome, Handyman, Final Flash, Kick-Off Flash) 
Tyypiltään erinomaisia mutta keskenään hieman epäyhtenäisiä. Hyvät pään pituudet kaikilla, samoin karkeat karvapeitteet. 
Yksi ryhmän koirista selvästi muita kookkaampi. Oikeanlaatuiset karvat, mutta kaikilla yksilöillä ei parhaassa kunnossa. 
Voisivat liikkua tehokkaammin. 
KASV2 KP 


