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UROKSET 

 
BLUEPEPPER'S WILL-SON  FIN22242/07 
Komeapäinen nuori uros. Upea kaula ja ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvin kehittynyt ikäisekseen, 
syvä runko. Eturinta saa vielä voimistua. Riittävästi kulmautunut. Suorat eturaajat. Erinomainen turkki. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti ja ryhdikkäästi. 
JUN ERI 1 PU 2 SERT 
 
TRUOZZY'S HANDSOME  FIN39259/07 
Erinomainen tyyppi. Voimakas, tarpeeksi pitkä pää. Hieman kookkaat korvat. Hyvä kaula ja ylälinja sekä hännänkiinnitys. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Hieman ulkonevat kyynärpäät, muuten erinomaiset liikkeet. Hyvä turkinlaatu. 
JUN ERI 2 PU 3 VASERT 
 
MERICORUN SULOEINARI  FIN50821/06 
Erinomainen koko. Hyvin voimakas kallo-osa, kuono voisi olla hieman pitempi. Hyvä kaula, mutta ylälinja katkeaa hieman 
etuasentoisiin lapoihin. Hännänkiinnitys OK. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hieman kapeasti edestä. Hyvä turkinlaatu, joskaan 
ei tänään ihan tiptop. 
NUO EH 2 
 
TERRIWAY EXCALIBUR  FIN52336/06 
Miellyttävä kokonaisuus. Erinomainen pää ja ilme. Hieman kookkaat korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Voisi olla hieman 
lyhyempi korkeuteen nähden. Hyvät kulmaukset ja liikkeet. Erinomainen turkinlaatu, joskin tänään hieman ”ylikukkinut”. 
NUO ERI 1 PU 4 
 
WOHVELIN ASTERIX  FIN21788/06 
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Voimakas pää jossa hyvät mittasuhteet. Hyvä kaulan pituus, hieman niukasti kulmautunut 
etuosa. takaa erinomainen. Hyvä häntä. Hieman puutteellinen eturinta, mistä johtuen kääntää etukäpäliä ulospäin seistessä ja 
liikkeessä. Erinomaiset liikkeet sivusta ja takana. Hyvä turkki. 
AVO ERI 1 
 
BLUEPEPPER'S THUNDER KING  FIN38769/98 
Ryhdikäs vanha herra, joka esiintyy täynnä itseään. Hienostunut pää, upea kaula ja ylälinja. Hieno turkki. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Liikkuu vetävästi ja tehokkaasti sekä yhdensuuntaisesti, hieman ahtaasti takaa. 
VET ERI 1 PU 1 VSP ROP-VET BIS 2-VET 
 
NARTUT 

 
NELLYSON'S MISS MC MUFFIN  FIN29120/08 
POISSA 
 
BLUEPEPPER'S MA-KING  FIN39256/06 
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää, hyvä kaula, hyvä häntä. tasapainoiset kulmaukset. Rintakehä saa vielä 
vahvistua. Hyvä turkinlaatu. liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askeleella. 
JUN ERI 2 PN 4 VASERT 
 
MERICORUN SERAFIINA  FIN50823/06 
Hyvänkokoinen narttu. Mittasuhteiltaan hyvä pää, joskin hieman suippo kuono. hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Rintakehä saa 
vielä syventyä. Riittävät tasapainoiset kulmaukset. Tasapainoiset liikkeet joka suunnasta. Valitettavasti turkki ei tänään 
näyttelykunnossa. 
NUO EH 3 
 
SOMEHOW TAKE-AWAY  FIN49852/06 
Terverakenteinen tasapainoinen narttu. Kaunis pää. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erinomainen runko ja mittasuhteet. 
tasapainoiset kulmaukset ja liikkeet riittävällä askelpituudella. Kaunis turkki. 
NUO ERI 1 PN 3 SERT 
 
BLACK BACK ÄRRIPURRI  FIN49445/04 
Tasapainoisesti rakentunut narttu. voimakas pää, täyteläinen kuono. kaula voisi olla pitempi, muuten hyvä ylälinja. Riittävät 
etu- ja takakulmaukset sekä askelmitta. Melko pyöreä rintakehä. Karkea turkki, joka on tänään hieman lyhyt rungossa. 
Kokonaisuus voisi olla tyylikkäämpi, mutta narttu on kuitenkin hyvin terverakenteinen. 
VAL ERI 2 
 



REDDENBLUE CUTE CLOUDLET  FIN15031/04 
Vankka, hieman tukevassa kunnossa oleva narttu. Voimakas kallo, johon nähden kuono voisi olla pitempi ja vankempi. kaula 
voisi olla pitempi, tosin ylälinja on kaunis. Hyvä häntä. Erinomaisesti kulmautunut etuosa, takaa riittävästi, mikä näkyy myös 
liikkeissä niin, että takaraajat jäävät liikkeessä rungon alle. Erinomainen turkin laatu. 
AVO EH 2 
 
REDDENBLUE EMERALD CANDY  FIN22455/06 
Tuhtitekoinen narttu. Voimakas kallo. kuono voisi olla vankempi ja pitempi. hieman lyhyt kaula. Kippurahäntä joka on 
kuitenkin kiinnittynyt hyvin. Avoimet etu- ja takakulmaukset. Hyvä runko sekä mittasuhteet. Askelpituutta voisi olla 
enemmän, kuitenkin tasapainoiset ja yhdensuuntaiset liikkeet. Turkki tänään ”ylikypsä”. 
AVO H 
 
VEMPULAN TUTTI-FRUTTI  FIN20536/06 
Todella tyylikäs ja kaunislinjainen 2-vuotias narttu. hyvä pää. Pyöreät ja hieman vaaleat silmät. Hyvin kaunis kaula ja ylälinja. 
Korkea hännänkiinnitys. Runko saa vielä voimistua. Kauniisti kulmautunut. Terhakkaat ja tehokkaat liikkeet, joissa riittävä 
askelmitta. Tiivis karkea karva, joka on vasta tulollaan. 
AVO ERI 1  
 
BLUEPEPPER'S FUNNY-BUNNY  FIN16523/06 
Kookas, mutta kerta kaikkiaan upea narttu. Ilmeikäs pää, hieman kookkaat korvat. Upea kaula ja ylälinja. Hieno häntä. 
Erinomainen runko ja kulmaukset. Upea turkki. Tehokkaat ja vetävät liikkeet. Ilo katsella. 
VAL EI 1 PN 1 ROP  
 
TERRIWAY THIN RED LINE  FIN18982/00 
Upeassa tiiviissä kunnossa esitetty veteraaninarttu. Kaunis pää. Hyvä kaula. Suora selkä. Hieman lyhyt olkavarsi, muuten 
hyvin kulmautunut. erinomainen runko. Kääntää hieman etukäpäliä ulospäin, mikä näkyy etuliikkeessä, muuten erinomaiset 
liikkeet. Erittäin kaunis turkki kauniine tasaisine väreineen. Hienot mittasuhteet ja kokonaisuus. 
VET ERI 1 PN 2 VSP-VET 
 
KASVATTAJAT 

 
KENNEL BLUEPEPPER’S 
om. AHOLA MARJO, SOTKAMO 
Upea ryhmä, jonka yksilöt ovat täynnä laatua, tyyliä ja ryhtiä. Kaikilla hienot liikkeet ja upeat turkit. Hienoa työtä. 
KASV 1 KP 
 
 
 
 
 
 


