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UROKSET 
 

TRUOZZY'S HANDYMAN  FIN39258/07 

Hyvänkokoinen uros, oikeat rungon mittasuhteet, pitkä pää, hyvä vahva alaleuka, turhan voimakkaat poskiluut, hyvä purenta. 

Oikein sijoittuneet leveäkantaiset korvat. hyvä eturinta, toivoisin suoremmat eturaajat. Hyvä runko, hyvät polvikulmat, ideaali 

hännänkiinnitys. Oikea peitinkarvan laatu, mutta pohjavilla puuttuu. Hyvä luonne & käytös. toivoisin huomattavasti 

voimakkaammat takaraajojen liikkeet ja etuliikkeet saisivat viedä enemmän eteen. 

JUN EH 1 

 

SOMEHOW TRIAL RUN  FIN49859/06 

Hyvänkok. uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Pitkä pää jossa saisi olla selvempi otsapenger. Vaaleat silmät. Erin. purenta. 

hyvä vahva alaleuka, turhan karkea kallo-osa, kookkaat korvat. Toiv. suoremmat eturaajat. Oikea rungon syvyys, mutta 

rintakehä saisi olla pidempi ja lanneosa lyhyempi. Hyvin rakentunut takaosa. Toiv. kootummat käpälät. Esitetään tänään 

pohjavillassa. Hyvä luonne. Toiv. enemmän ulottuvuutta etu & takaliikkeisiin. Kaunis häntä. 

NUO H 

 

TRUOZZY'S ROCK ME  FIN24430/05 

Oikeat rungon mittasuhteet. Kookkaat haja-asentoiset & aavistuksen pehmeät korvat. Hyvä kuono-osa. Turhan karkea kallo-

osa. erin. silmänympärys pigmentti. Erin. suorat eturaajat, hyvä raajaluusto. Kaunis häntä. Hyvin rakentunut takaosa. Oikea 

karvapeitteen laatu, hyvät värimerkit. Erin. häntä. Hyvät lihastyynyt reisissä. Liikkuu hyvin edestä, toiv. enemmän ulottuvuutta 

takaliikkeisiin. 

VAL ERI 1 PU 1 VSP 

 

NARTUT 
 

FUNFANNY'S PERDITA  FIN43703/06 

Feminiini kokonaisuus jolle toiv. hieman lisää raajakork. Oikein sij. & kookkaat korvat. Korostuneet ohimoluut. Alaleuka saisi 

olla voimak. riittävä raajaluusto, etuasent. lavat.Toiv. pidemmän rintakehän & lyhyemmän lanneosan. Hyvät käpälät. Niukat 

polvikulm. Hyvä hännänkiinnitys. Ohuehko karvapeitteen laatu. Saisi olla yleisvaik. huomattavasti enemmän aussi. Takaliik. 

liike jää huom. rungon alle. esiintyy erinom. kääntää voim. eturaajojaan ulospäin & liike saisi olla yhdensuuntaisempi. 

NUO T 

 

SOMEHOW TAKE-AWAY  FIN49852/06 

Kaunislinjainen vankka narttu. Oikeat rungon mittasuhteet. Miellyt. pää & ilme. Toiv. pienemmät korvat. Hyvä runko & 

raajaluusto & eturinta. tasapain. kulmautunut. Erin. väri & karvapeitteen laatu. Hyvä hännänkiinnitys. Tasapain. liikkeet. 

Esiintyy hyvin. 

NUO ERI 1 PN 1 ROP SERT  

 

SOMEHOW TODAY MAYBE  FIN49853/06 

Feminiini kokonaisuus. Riittävä rungon pituus. Kookkaat korvat. erin. silmänymp. pigmentti. Hieman raskas kallo-osa. Hyvä 

raajaluusto. Suorat eturaajat. Hieman litteärunkoinen, hyvin rakentunut etuosa. Hyvä häntä. Ei tänään parhaassa 

karvapeitteessä. Hyvä luonne. Liikkuu kapeasti takaa, yhdensuunt. etuliikkeet. Esiintyy hyvin. 

NUO EH 3 

 

TRUOZZY'S BLACK CAT  FIN52125/06 

Erin. koko & rungon mittasuhteet. Hyvä vahva kuono-osa. Kookkaat korvat. Hieman turhan korostuneet ohimoluut. Hyvä 

eturinta & raajaluusto. Toiv. suoremmat eturaajat. erin. runko & takaosa. Hyvä hännänkiinnitys. Oik. karvapeitteen laatu, 

hieman valk. rinnassa. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin edestä & takaa. 

NUO ERI 2 PN 3 

 

SOMEHOW TRUE TOUCH  FIN49854/06 

Oikeat rungon mittasuhteet. Vaaleat silmät. Miellyttävä pää & ilme, kookkaat korvat. Suorat eturaajat. Hyvä runko & 

raajaluusto. Tasapain. kulmautunut. Hyvä hännänkiinnitys. Oikea karvapeitteen laatu, kauniit värimerkit. Hyvä ryhti. Jäntevä 

kokonaisuus. kaunis häntä. Liikkuu hyvin. Erin. suora ylälinja. 

AVO ERI 1 PN 2 VASERT 

 

SOMEHOW SOME TRU'N OZ  FIN15060/05 

Hyvänkok. toiv. enemmän ulottuvuutta liikkeisiin. Oikeat rungon mittasuhteet ja raajakorkeus. Kookkaat korvat, pitkä pää. 

Toiv. suoremmat eturaajat. Hyvä runko. Eturinta saisi olla korostuneempi. kaunis väri, karkea karvapeitteen laatu. Toiv. 

paremmat polvikulmaukset ja matalan kintereen. Hyvä tasainen ylälinja erit. liikkeessä. 

VAL ERI 1 PN 4 

 



 

 

TERRIWAY THIN RED LINE  FIN18982/00 

Ryhdikkäästi liikkuva 8.5 v narttu. Oikea ylälinja, kaunis kaula. erin. silmänympäryspigmentti, hieman vaaleat silmät, 

kookkaat korvat. Turhan kapea edestä. Hyvä runko. Kääntää eturaajoja ulospäin. Hyvä takaosa. Kaunis karvapeitteen laatu, 

hyvä kaulusturkki. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin takaa & epävakaasti edestä. 

VET ERI 1 ROP-VET 

 

KASVATTAJAT 
 

KENNEL SOMEHOW 

om. RIUTTA-SALO ANNA IRJANNE 

 ( Somehow Take-Away, Today Maybe, True Touch, Some Tru’n Oz ) 

Hyvänkok. koirat, joilla oikeat mittasuhteet. Kaikilla hyvät ilmeet, mutta turhan kookkaat korvat. Hyvät rungot & raajaluustot. 

Kasvattajan tulee kiinnittää huomiota eturaajojen suoruuteen & liikkeiden tehokkuuteen & lisäulottuvuuteen. Kaikilla erin. 

luonteet. 

KASV 1 KP ROP-KASV 


