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ARVOSTELUT UROKSET 
 
BLUEPEPPER'S LOVE-MACHINE  FIN50433/04 
Erittäin terverakenteinen ja upeasti liikkuva uros, tasapainoinen pää ja kaunis ilme. Hyvin kaunis ylälinja. Hyvä 
karvanlaatu. Hienosti esitetty. 
VAL ERI1 
 
BLUEPEPPER'S THUNDER KING  FIN38769/98 
Upea veteraani. esitetään loistokunnossa, hyvin kaunis pää jossa oikeat mittasuhteet, upea ylälinja, hyvä runko, erittäin 
reippaat ja vapaat liikkeet. 
VET ERI1 PU1 VSP ROP VET BIS 3 VET 
 
BLUEPEPPER'S WILL-I  FIN22240/07 
Kaunis nuori koira, erinomainen pää, ilme ja korvat. Hieno ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset, nuoren koiran turkki 
joka on oikea laadultaan. hyvin moitteettomat liikkeet, erinomaisesti esitetty. 
JUN ERI1 
 
HEMMOLAN ILMIRIITA   FIN27646/06 
Erittäin terverakenteinen uros, hyvä pään muoto, erinomainen ylälinja ja runko, erittäin hyvät kulmaukset, erinomaiset 
liikkeet ja karva. 
AVO ERI 1 PU3 SERT CACIB 
 
LORD LORDERON BELLA VITA  FIN43740/07 
Mittasuhteilta hyvä nuori koira, tasapainoinen pää, kaunis ylälinja, rintakehä saa vielä kehittyä, hyvin varmaraajainen 
koira joka liikkuu erittäin hyvin. 
NUO ERI1 PU4 VASERT VARACACIB 
 
MELUKYLÄN GURU KULTAMURU  FIN31883/99 
Erinomaiset mittasuhteet, hienossa kunnossa esitetty veteraani. Upea ylälinja, varma-asentoiset raajat, erinomaiset 
liikkeet. Loistokunto ikäisekseen. 
VET ERI2 PU2 
 
MERIUIKUN CESSNA PILOT  FIN55739/06 
Mittasuhteiltaan sopivan hyvä pää, runko vielä hieman kapea. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, eturaajoillaan kiertäen. 
käyttäytyy vielä hieman arastellen pöydällä, tarvitsee aikaa. 
JUN H 
 
TSARSKOJE'S JONDALAR  FIN38397/04 
Hieman liian pitkärunkoinen uros, jolla kapea litteä rintakehä ja hyvin pitkä kuono-osa. Kaunis ylälinja. Hyvät 
kulmaukset, liikkuu edestä hieman sisäkierteisesti, tarvitsisi harjoitusta osatakseen esiintyä paremmin kehässä. 
AVO H 
 
WOHVELIN ARSENAL  FIN21786/06 
Hieman kookkaampi uros joka voisi lanneosaltaan olla lyhyempi. Melko pitkä kuono-osa. Hyvä ylälinja, liikkuu hyvin 
muutoin paitsi edestä kierteisesti. 
AVO EH2 
 
 
ARVOSTELUT NARTUT 

 
 
BIG IDA FULL OF FUN  FIN51941/06 
Mittasuhteet hyvät samoin raajojen kulmaukset, hyvin kaunis ylälinja, pää vielä hieman kapea samoin rintakehä, 
liikkeet vapaat, esitetään kovin lyhyessä karvassa. 
NUO EH1 
 
 
 



BLACK BACK BLACKBERRY JAM FIN20998/05 
Terverakenteinen narttu, erinomaiset liikkeet, päässä otsapenger saisi olla merkitympi, hyvä ylälinja ja kulmaukset, 
niukassa karvassa. 
AVO EH3 
 
BLUEPEPPER’S FUN  FIN16522/06 
Upea narttu. erinomaiset mittasuhteet ja koko, hyvin kaunis pää, ihanat korvat, erinomainen ilme, upea ylälinja 
moitteettomat liikkeet, erittäin hyvä karva, ihana luonne. 
AVO ERI1 PN1 ROP SERT CACIB 
 
BLUEPEPPER’S FUNNY BUNNY  FIN16523/06 
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Ihana narttu, hyvin kaunis pää ja ilme. Loistava ylälinja, hieno runko, varma-asentoiset raajat, erinomaiset liikkeet, 
kaunis kaunis. 
VAL ERI1 PN2 VARACACIB 
 
HEMMOLAN MITTUMAARI  FIN36575/04 
Kaunis narttu, erinomainen koko ja rungon pituus. Hyvä pää, hieman lyhyt kaula, upea runko, raajat ja kulmaukset. 
Erittäin hyvä karva. Erinomaiset liikkeet. 
AVO ERI2 PN3 VASERT 
 
TERRIWAY INCREDIBLE  FIN45035/03 
Voimakasrunkoinen ja –päinen narttu, tilava rintakehä. Selkä voisi olla vieläkin suorempi, hyvät liikkeet ja karva. 
VAL ERI2 
 
TERRIWAY THIN RED LINE  FIN18982/00 
Hyvin reipas veteraani, erittäin hyvässä kunnossa, tasapainoinen pää, erinomainen runko ja ylälinja. Hyvät raajat ja 
liikkeet, kaunis karvapeite. 
VET ERI1 PN4 VET VSP 
 
TRUOZZY’S KALAMAZOO ROO  FIN18528/07 
Viehättävä joskin vielä pentumainen olemukseltaan, sievä pää, kaunis ylälinja, hyvä rungon pituus ja koko, rintakehä 
vielä kapea, liikkeet vapaat. 
JUN EH1 
 
 
 
KASVATTAJALUOKAT 
 
KENNEL BLUEPEPPER’S, om. AHOLA MARJO, SOTKAMO 
 (Bluepepper’s Love-Machine, Thunder King,  Fun, Funny-Bunny) 
Laadukas ryhmä, hyvin terverakenteisia kaunistyyppisiä koiria, hienot ylälinjat, oikea-asentoiset raajat, vapaat liikkeet, 
hyvät päät ja ilmeet. Onnittelut. 
KASV1 KP ROP BIS1 


