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UROKSET 
 

REDWING RHINESTONE COWBOY FIN29956/08 

Ryhdikäs urosmainen jolla erittäin hyvät mittasuhteet. pienet tihrusilmät, hieman kookkaat korvat, muutoin erittäin 

hyvät pään mittasuhteet. Kaunis ylälinja. hyvin kulmautunut etuosa ja hyvä eturinta. Hyvä rinnan syvyys, taka-osa voisi 

olla voimakkaammin kulmautunut ja taka-askel voimakkaampi. Erittäin hyvän Laatunen karvapeite. Hyvä esiintyjä. 

Otsapenger saisi olla selvempi. 

JUN ERI1 PU1 VSP, SERT 

 

DREAMPOWER'S CANDY KING FIN16544/07 

Erittäin komeassa turkissa esitetty uros jolla hyvät mittasuhteet ja erinomainen takaosa. Ilme kärsii punaisesta raidasta 

kirsussa. korvat saisivat olla pienemmät. Lyhyt pysty olkavarsi ja ulkonevat kyynärpäät. Kaunis ylälinja, erit. seistessä. 

Erinomainen karkea karvapeite ja upeat syvät värit. Esiintyy ryhdikkäästi. Valitettavasti tällä hyvällä uroksella on kovin 

jäykät etuliikkeet mistä syystä ei ERI:ä. Seisoessaan hyvin miellyttävä. 

NUO EH1  

 

TERRIWAY EXCALIBUR FIN52336/06 

Kookas uros jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Pitkä hyväilmeinen pää. Leveät suuret korvat. Seisoessaan kaunis ylälinja. 

Liikkeessä kovin ryhditön kaula. Ulkonevat kyynärpäät ja litteät tassut. Rungoltaan kapea. Voimakkaasti kulmautunut 

takaa. Korkea kinner. Erittäin hyvänlaatuinen karkea karvapeite. Häntä kiertyy ikävästi. Edestä epävakaa liikkuja. 

Miellyttävä luonne. 

NUO EH2 

 

BLACK BACK BACK ON TRACK FIN29660/05 

Komea uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Erittäin kaunis ilmeinen pää, jossa oikeat mittasuhteet. Tyylikäs ylälinja. 

Hyvin kulmautunut takaosa. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Hyvä rinnan syvyys. Turhankin tuhti runko. Liikkuu 

edestä jäykästi, takaa paremmin. Erittäin hyvänlaatuinen karvapeite ja hyvät värit. Kaunis ryhti. 

AVO ERI1 PU2 VASERT 

 

LORD LORDERON BELLAVITA FIN43740/07 

Hyvin rakentunut ryhdikäs uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet sekä päässä että rungossa. Hyvä ylälinja ja hännän 

kiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut, mutta saa vielä kehittyä etuosaltaan. Vielä kapea runko. Kaunis, punainen 

karkea karvapeite. Liikkuu hyvin sivustakatsottuna, edestä epävakaasti. 

AVO ERI2 PU3 

 

TRUOZZY'S QUIXOTIC REGAL FIN22410/04 

AVO POISSA 

 

WOHVELIN ASTERIX FIN21788/06 

Kookas, urosmainen kokonaisuus. Erittäin hyvät mittasuhteet ja hyvä ylälinja. Pitkä urosmainen pää, vahva kuono osa. 

Etuosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut ja eturinta selvempi. Hyvä rinnan syvyys. Voimakkaat 

kinnerkulmaukset. Hyvin kiinnittynyt häntä. Erittäin hyvälaatuinen karvapeite ja kaunis syvä väri. Takaliike saisi aueta 

vapaammin. Komea kokonaisuus seisoessaan. 

AVO EH3 

 

 

NARTUT 
 

SURELY NOMONEYNOHONEY FIN13446/07 

Erittäin hyvän kokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja hyvin kehittynyt runko. Söpö, hieman lyhyt pää. Hyvä 

narttumainen ilme. Vielä kulmauksiltaan epätasapainossa. Pehmeyttä selässä, hieman luisu lantio. Hyvän laatuinen 

karkea karvapeite, kaunis sininen väri. Iloinen esiintyjä jolla kaunis ryhti. Liikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat. 

JUN EH 1 

 

BIG IDA FULL OF FUN FIN51941/06 

Mittasuhteiltaan kaunis narttu, jolla tyylikäs ylälinja. Pitkä narttumainen pää, suuret korvat. Kauniit tummat silmät. 

Niukasti kulmautunut etuosa ja ulkonevat kyynärpäät. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Hyvin kulmautunut takaosa. 

Hyvä karkea selkäturkki, mutta valitettavasti trimmauksen ajoitus ei ole onnistunut. Tänään sekoittuneet värit, mitkä 

pilaavat kok.vaikutelmaa. Ryhdikäs hyvin esiintyvä, leveät etuliikkeet. 

NUO H 

 

 

 

 



SOMEHOW TRUE TOUCH FIN49854/06 

Ryhdikäs kauniisti liikkuva narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Pitkä, hyväilmeinen pää, joskin suuret korvat. 

Tyylikäs ylälinja. Hyvin kulmautunut, etenkin takaa. Hieman löysät kyynärpäät. Hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvä karkea 

karvapeite ja hyvät värit. Hieman varautunut luonne käsiteltäessä, tarvitsee lisää harjoitusta. 

NUO ERI1 PN2 SERT 

 

SURELY IT'S A SIN FIN50154/06  

Niukassa karvassa tänään esitetty. Hyvin rakennettu narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Ilmeikäs pää, pitkät korvat. 

Lyhyt olkavarsi ja eturinta. Saisi olla voimakkaampi. Hieman löysät kyynärpäät. Hyvin kulmautunut takaosa ja hyvä 

hännänkiinnitys. Karkea karvapeite, mutta helmat puuttuvat tänään. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin, mutta 

ryhdikkäästi. 

NUO EH2 

 

TERRIWAY DAYLIGHT FIN44388/06 

Kookas narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Pitkä hyväilmeinen pää, suuret korvat. Niukasti kulm. etuosa ja puutteellinen 

eturinta. Rintakehä saisi olla täyteläisempi. Hyvä takaosa. hyvä karkea karvapeite. Liikkuu edestä lyhyin, jäykin 

askelin. Esiintyy hyvin. 

NUO EH3 

 

DREAMPOWER'S BETTY BOOP FIN42846/05 

Matala pitkä narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Erittäin hyväilmeinen pitkä pää, suuret korvat. Niukasti kulmautunut 

etuosa ja jäykät lyhyet liikkeet. Ylälinja saisi olla tyylikkäämpi. Hyvä rinnan syvyys. Hyvät takakulmaukset. Hyvä 

hännän kiinnitys. Tänään lyhyessä runkoturkissa. Hyvä laatu. Lyhyet liikkeet pilaavat kok.vaikutelmaa. Mukava 

luonne. 

AVO H 

 

SURELY MAD ABOUT YOU FIN40214/05 

Hyvin rakentunut, sopusuhtainen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Pitkä pää, silmät saisivat olla tummemmat ja 

voisi esittää korvansa terhakkaammin. hyvin kulm. ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Kaunis karkea karvapeite. liikkuu 

edestä hieman jäykästi, hyvin takaa. Mukava kokonaisuus. 

AVO ERI1 PN3 VASERT 

 

SURELY ME MYSELF AND I   FIN40213/05  

Hyvin rakentunut, tasapainoinen narttu. Pitkä pää, otsapenger saisi olla selvempi. Kauniit silmät. Kaunis kaula. Hyvä 

ylälinja Riittävät kulmaukset. Tarpeeksi eturintaa. hyvä karkea karvapeite. hyvät tasapainoiset liikkeet, ”voisi antaa” 

itsestään enemmän esiintymiseen. 

VAL ERI1 

 

TERRIWAY INCREDIBLE FIN45035/03 

Kookas hyvin rakentunut narttu. Saisi olla numeroa pienempi. Ilmeikäs pää. Seistessä hyvä ylälinja. Lyhyt pysty 

olkavarsi. Saisi etuosaltaan olla vakaampi, etenkin liikkeessä. Hyvin kiinnittynyt häntä. Karkea karvapeite, mutta tänään 

ylikukkineessa kunnossa. Kuitenkin rakenteeltaan tarpeeksi hyvä. Ryhdikäs esiintyjä. 

VAL ERI2 

 

REIMIN SUN MOON STARS FIN25441/99 

Kaunis veteraani. Oikeaa tyyppiä. Erinomaiset mittasuhteet ylälinja. Hyvin ilmeikäs narttumainen pää. hyvä eturinta. 

Oikein kiinnittynyt häntä. Upea karkea karvapeite. Syvä väri. Liikkuu ja esiintyy hienosti. 

VET ERI1 PN1, ROP, VET-ROP, BIS3-VET 

 

TERRIWAY THIN RED LINE FIN18982/00 

Kookas vanha rouva, joka voisi olla hieman ”tyttömäisempi”, kuitenkin ikäisekseen erittäin säilynyt. Silmät saisivat olla 

tummemmat, muuten hyvä pää. Kaunis ylälinja. Vankka runko ja hyvin kulm. takaosa. Kaunis, karkea karvapeite. 

Epävakaat etuliikkeet, mutta oikea meininki. 

VET ERI2 PN4 

 

  

KASVATTAJALUOKKA: 
 

KENNEL TERRIWAY 

om. SANNA KATAVISTO 

(??, arvostelussa ei mainintaa) 

Melko tasainen ryhmä. Kookkaita kaunisturkkisia rodun edustajia. Etuosat kaipaavat lisää paneutumista, kuitenkin hyvä 

tulos ja onnea jatkossa. 

KASV1 KP, BIS1-KASV 

 

KENNEL SURELY 

om. HARDEN SATU 



(??, arvostelussa ei mainintaa) 

Hyvä ryhmä, vaan ei kovin tasainen. Mittasuhteissa vaihtelevuutta. Erittäin hyvät karvapeitteet ja mukavat luonteet. 

Etuosa kaipaavat extra huomiota. 

KASV2 KP 


