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UROKSET 

 
ASIAN FIN21787/06 
Maskulin med utmärkt huvud och uttryck. Utm. ögon och öron. Utm. hals. Goda proportioner, en tanke avfall kors. 
Tillräcklig bröstparti. Tillfredsställände vinklar. Goda rörelse fram, rör sig något smalsspårigt och kort steg bak. 
AVO EH2 
 
AVOCATION FISHER KING FIN56427/07 
Kraftig ung hane, maskulin. Kraftig skallparti, goda öron. God hals. Goda proportioner. En tanke avfall kors. Kraftig 
bröstparti, tillräckliga vinklar. Rör sig något slarvigt. 
JUN EH1 
 
BLUEFELL’S MAGIC ARROW FIN13866/06 
Maskulin. Kraftig skallparti, en tanke brett ansättad öron. Utmärkt hals och rygglinje. Utm. bröstparti. Utm. vinklar ben och 
tassar. Goda rörelser. Utm. svans. 
VAL ERI1 PU3 VARACA 
 
BLUEPEPPER’S TAL-KING FIN39255/06 
Maskulin. Utmärkt huvud och uttryck. Utm. öron och hals. Utm. rygglinje. Utm. proportioner. Bra bröstkorg. Mycket goda 
vinklar. Utm. svans. Goda rörelser fram, utmärkt från sidan, en tanka smalspårig bak. 
AVO ERI1 PU2 SERT CACIB FIN MVA 
 
BLUEPEPPER’S THUNDER KING FIN38769/98 
Utmärkt huvud och uttryck och öron. Vacker hals. Utm. proportioner. Bra bröstparti. Mycket goda vinklar, bra ben och 
tassar för åld. Utm. rörelser, dock en tanke smalspårig bak. 
VET ERI1 PU1 VET-ROP VSP 
 
VITTERKLIPPENS TASMAN S22814/2007 
Bra huvud och uttryck. Bra öron, utmärkt hals, goda proportioner. Bra bröstparti för åldern. Utmärkt vinklar, goda ben & 
tassar. För åldern tillfredsställande rörelser. Inte i bästa päls i dag. Skulle vara betydlig mer självsäker. Behöver träning. 
JUN H 
 
 
NARTUT 

 
AVOCATION HELIUM HELGA FIN40425/97 
Feminin, bra huvud, något brett burna öron. God hals. Goda proportioner. Bra bröstparti. Goda vinklar. För ålder mycket 
goda rörelser, dock något instabilt fram. Något lågt buren svans. En tanke mjuk päls. 
VET EH2 
 
BLUEPEPPER’S FUNNY-BUNNY FIN16523/06 
Utmärkt huvud och uttryck. Utm. ögon och öron. Vacker hals. Utm. rygglinje. Utm. proportioner. Utm. bröstparti och 
vinklar ben & tassar. Utm. rörelser och svans. 
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 
 
BLUEPEPPER’S GONE WITH WIND FIN38965/97 
Utmärkt huvud och uttryck. Utm. ögon och öron. Utm. hals. Goda proportioner. Utm. bröstparti. Utm. vinklar ben & tassar. 
Rör sig något instabilt fram för åld, utm. från sidan och bak. Utm. svans. 
VET ERI1 VET-VSP 
 
BLUEPEPPER’S JO-KING FIN39257/06 
Utmärkt huvud och uttryck. Utm. ögon och öron. Utm. hals. Utm. rygglinje. Utm. bröstparti. Utm. vinklad ben och tassar. 
Tillfredsställande rörelser fram, utm. från sidan och bak. Utm. svans. 
AVO ERI1 PN2 SERT VARACA 
 
HÄRKMOEN’S YASMINE S60511/2003 
Feminin, bra huvud och uttryck. Kunde ha något kraftigare underkäke. Saknar 2 st P2. God hals. Goda proportioner. Bra 
bröstparti. Goda vinklar ben och tassar. Goda rörelser, men kunde ha något bettre drive. 
AVO EH2 
 
NEMMA’S VOLARE FIN43589/02 
Liten feminin med utmärkt huvud och uttryck. Goda öron. Utm. hals. Tillfredsställande proportioner. Utm. bröstparti. Goda 
vinklade ben och tassar. Mycket goda rörelser. God svans. 
VAL ERI2 PN4 
 



PIPSA 53098/07 
Feminin, bra huvud, något brett burna öron. Tillräckligt hals, en tanke avfall kors. Bra bröstparti, goda vinklar. Rör sig 
något instabilt, skulle ha betydlig bättre drive. Kunde bär svansen bättre. Ger ett något osäkert intryck. Behöver mer 
träning. 
JUN H 
 
SAD SACK’S AFTER THE STORM FIN32156/07 
Feminin, söt utmärkt huvud och uttryck. Utm. öron och hals och rygglinje. Behöver utvecklas något i bröstparti. Goda 
vinklar, ben och tassar. Rör sig något instabilt fram, utm. från sidan och bak. Utm. svans. 
JUN ERI1 PN3 VASERT 
 
SAD SACK’S LITTLE ROSIE FIN13283/08 
Trevlig valp, utmärkt huvud och uttryck. Utm. ögon, öron, hals. Goda proportioner. Mycket goda vinklar för åldern. Goda 
rörelser. 
PEK1 KP ROP-PENTU 
 
SAD SACK’S ROSE’S SMILE FIN13282/08 
Glad och trevlig valp. Utmärkt huvud och uttryck. God hals. Goda proportioner. Något avfall  kors. Tillfredst vinklar. 
Valpiga rörelser, något kort steg bak. 
PEK2 
 
VITTERKLIPPENS ZINGO S22806/2007 
Utmärkt huvud och uttryck. Utm. ögon och öron. Utm. hals. En tanke välvd i ändan. Behöver utvecklas i bröstparti. Goda 
vinklar, ben och tassar. Rrör sig något instabilt fram, utm. från sidan och bak. 
JUN EH2 
 
YLÄKITKAN HENRIIKKA FIN30101/06 
Feminin, tillfredsställnde huvud och uttryck, Goda öron. Tillräckligt hals. Ger ett lågst. intryck.  Bra bröstparti. Goda 
vinkling. Skulle röra sig mycket bättre drive. Kunde bära svansen bättre. Något tung i dag. 
AVO H 
 
KASVATTAJALUOKKA 
 
KENNEL BLUEPEPPER’S 
En härlig grupp med utmärkt könsprägel. Utm. huvuden och uttryck. Välburna öron. Mycket homogen. Ett hedervärt 
uppfödar arbete. 
KASV1 KP 


