
Venäjänmustaterrierien erikoisnäyttely 2016 

 

UROKSET PENNUT 5-7kk 

 

1 Blackadder Deti Arbata FI16087/16 s.11/9/2015, Cherny Rytsar Iz Russkoi Dinastii, 

Testamurriers Ontaria 

kasv. Oksana Babula, Latvia om. Camilla Kalevo 

Erittäin lupaava urospentu, hyvät mittasuhteet, ikäisekseen hyvin kehittynyt, voimakas pää, liian 

vaaleat silmät, purenta ok, hyvä ylälinja & hännän kiinnitys, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, 

hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, turkki iän mukainen, vapaat liikkeet, vielä hieman kapea edestä, 

miellyttävä luonne. 

PEN1, KP, VSP-pentu 

 

2 Bojai Razgulay Sibirjak FI56304/15 s.10/31/2015, Blystavytsya Black Aivengo, Evdokia Iz 

Angarskoi Jemchujiny 

kasv. Jaana Korpela om. Jaana Korpela 

Lupaava nuori uros, vielä kesken kehityksen, hyvä luusto, hieman kapea pää, tummat silmät, 

purenta ok, epävakaa selkälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, rintakehä kehittymässä, vielä 

löysyyttä kyynärpäissä, turkki iänmukainen, vielä epätasapainoiset liikkeet, miellyttävä luonne, 

valkoinen merkki rinnassa. 

PEN4, KP 

 

3 Bojai Romanovits FI56303/15 s.10/31/2015, Blystavytsya Black Aivengo, Evdokia Iz Angarskoi 

Jemchujiny 

kasv. Jaana Korpela om. Mirva Äikäs 

Erittäin lupaava urospentu, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyväilmeinen pää, purenta ok, hyvä 

ylälinja & hännänkiinnitys, rintakehä kesken kehityksen, hieman pysty lapa, erittäin hyvin 

kulmautunut takaa, hyvä turkki tulossa, vielä löysyyttä kyynärpäissä & kapeat liikkeet, miellyttävä 

luonne. 

PEN2, KP 

 

4 Bojai Russkiy Romans FI56302/15 s.10/31/2015, Blystavytsya Black Aivengo, Evdokia Iz 

Angarskoi Jemchujiny 

kasv. Jaana Korpela om. Jaana Korpela ja Pauliina Jokinen 

Erittäin lupaava urospentu, hyvä luusto, hyväilmeinen & -linjainen pää, purenta ok, vielä löysyyttä 

selkälinjassa, hyväasentoinen häntä, erinomaisesti kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa, hyvin 

kehittynyt rintakehä, hieman pitkä lanneosa, turkki iänmukainen, hieman tasapainottomat liikkeet, 

ahtaat takaa, miellyttävä luonne. 

PEN3, KP 

 

NARTUT PENNUT 5-7kk 

  

5 Black Lara Deti Arbata LV-37384/16 s.11/9/2015 Cherny Rytsar Iz Russkoi Dinastii, 

Testamurriers Ontaria 

kasv. Oksana Babula om. Pia ja Janne Häyrynen 

Erittäin lupaava narttupentu, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvät mittasuhteet, pitkä hyväilmeinen 

pää, purenta ok, hyväasentoinen kaula, erinomainen ylälinja & hännänkiinnitys, erittäin hyvin 

kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset, hyvä pitkä ríntakehä, lupaava turkki, tasapainoiset 

liikkeet, miellyttävä luonne. 

PEN1, KP, ROP-pentu 

 

6 Bojai Raduga FI56307/15 s.10/31/2015 Blystavytsya Black Aivengo, Evdokia Iz Angarskoi 



Jemchujiny 

kasv. Jaana Korpela om. Laura Klemola 

6 kk, hieman pitkärunkoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvälinjainen pää, hyvä ilme, purenta 

ok, hieman lyhyt kaula, löysä ylälinja, hyvä hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut edestä & takaa, 

hyvin kehittynyt rintakehä, hieman pitkä lanneosa, turkki iänmukainen, liikkeissä vielä löysyyttä, 

hieman ahtaat takaa, löysyyttä kyynärpäissä, miellyttävä luonne. 

PEN4, KP 

 

7 Bojai Roza Vetrov FI56308/15 s.10.31.2015 Blystavytsya Black Aivengo, Evdokia Iz Angarskoi 

Jemchujiny 

kasv. Jaana Korpela om. Pauliina Jokinen 

Erittäin lupaava narttupentu, vahva luusto, hyväilmeinen pää, hyvä purenta, hyväasentoinen kaula, 

ylälinja & hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä & takaa, hyvin kehittynyt pitkä 

rintakehä, lupaava turkki, löysät liikkeet, hieman ahdas takaa, hyvä luonne. 

PEN2, KP 

 

8 Bojai Rusya Marusya FI56312/15 s.10/31/2015 Blystavytsya Black Aivengo, Evdokia Iz 

Angarskoi Jemchujiny 

kasv. Jaana Korpela om. Sanni Pekkola-Uoti 

Erittäin lupaava narttupentu, vahva luusto, hyväilmeinen pää, hyvä purenta, erittäin hyvin 

kulmautunut etuosa, löysä ylälinja, hyvä hännänkiinnitys, hyvin kehittynyt leveä & pitkä rintakehä, 

turkki iän mukainen, liikkeissä vielä löysyyttä. 

PEN3, KP 

 

UROKSET JUNIORILUOKKA 

 

9 Astra Fidelis Dunhill FI52727/15 JV-15 s.12/11/2014 Oskar Yablunevyi Tsvit, Argus Electra De 

La Bugatti 

kasv. Margorzata Kwiatkowska, Puola om. Kirsi Kanerva 

Urosmainen & vahvaluustonen, urosmainen pää & ilme, purenta ok, hyväasentoinen kaula, hyvä 

ylälinja, hieman alhainen hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset, 

hyvin kehittynyt riittävän pitkä rintakehä, liikkeet vielä tasapainottomat, takapotkun pitäisi 

vahvistua, turkki ei tänään parhaassa kunnossa. 

EH, JUK3 

 

10 poissa 

 

11 Mardenas Mir Djadja Vanja FI44442/15 s.7/24/2015 Budyonovka Bogatyr Ilya, Mardenas Mir 

Buhanka 

kasv. Moona Piippo om. Jessika Koski 

Urosmainen, 9kk, vahva luusto, hyvät mittasuhteet, pitkä urosmainen pää, hieman vaaleat silmät, 

purenta ok, hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut edestä & 

takaa, rintakehä kesken kehityksen, lupaava turkki, liikkeissä saisi olla enemmän voimaa, vielä 

löysyyttä liikkeissä. 

ERI, JUK1, SA, PU3, VSP-juniori 

 

12 Yard Guardian Eljzas FI38654/15 s.6/16/2015 Yard Guardian Chertog, Bojai Gromkaja Amatson 

kasv. Pauliina Jokinen om. Hanna Ripatti 

Urosmainen, 11kk, tällä hetkellä puuttuu tasapaino pään ja rungon välillä, hyvä purenta, kapea 

pää,toivoisin tummemmat silmät & enemmän kaulaa, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, hyvin 

kulmautunut edestä, toivoisin paremmat takakulmaukset, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, 

hieman kapeat liikkeet takaa, löysyyttä etuliikkeissä, turkki iän mukainen. 



EH, JUK2 

 

UROKSET AVOIN LUOKKA 

 

13 Blystavytsya Black Aivengo FI52050/14 s.2/15/2014, Ametist Iz Vesenney Skazki, Laviniya 

Yablunevyi Tsvit 

kasv. G.I.Pokhodzilo, Ukraina om. Jaana Korpela ja Tiina Sundgren 

Urosmainen, erinomainen tyyppi, kesken kehityksen, pitkä urosmainen pää, hyvä ilme, purenta ok, 

hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys, vielä löysyyttä kyynärpäissä, rintakehä kesken kehityksen, hyvin 

kulmautunut takaa, hyvä turkki tulossa, takaliikkeissä saisi olla enemmän potkua, vielä ahtaat 

etuliikkeet. 

ERI, AVK2, SA 

 

14 Druzkaya Fint FI17137/13 JV-13 s.1/22/2013 Druzkaya Dinosavr, Gårdarikets Evrika 

kasv. Maritta Hausalo, om. Pia Vähäsalo 

Urosmainen, hyvä tyyppi, hyvä koko & luusto, mutta liian kapea, pitkä hieman kapea pää, tummat 

silmät, hyvä purenta, liian pysty lapa, josta syystä lyhyt kaula, liian iloinen häntä, toivoisin 

paremmat takakulmaukset, liian silkkinen turkki, hieman tasapainottomat liikkeet, ahtaat edestä & 

takaa, ihana luonne. 

H  

 

15 Zornoi Oz FI16722/13 s.1/23/2013 Zornoi Einstein, Zornoi Jarostjana Metel 

kasv. Kirsti Pitkänen, om. Camilla Kalevo 

Erinomainen tyyppi, urosmainen, vankka rakenteinen, pitkä urosmainen pää, tummat silmät, 

purenta ok, hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä turkki, 

erittäin hyvät sivuliikkeet, hieman ahtaat takaa & leveät edestä. 

ERI, AVK1, SA, PU4, VASERT 

 

UROKSET VALIOLUOKKA 

 

16 Another Hero Deti Arbata FI34521/15 s.4/16/2014 Arbat Bahrai, Testamurriers Ontaria 

kasv. O&M Babula, Latvia om Arja-Leena Tiimo 

Erinomainen tyyppi & mittasuhteet, vankka rakenteinen, urosmainen pitkä pää, tummat silmät, 

purenta ok. Erinomainen kaula, ylälinja & hännänkiinnitys, hieman lyhyt lantio, erinomaisesti 

kulmautunut etuosa, toivoisin paremmat takakulmaukset, erinomainen turkki & kunnostus, kaipaan 

lisää voimaa takaliikkeisiin. 

ERI, VAK1, SA, PU1, ROP 

 

17 Bojai Pankratij FI50959/13 FI MVA s.8/18/2013 Budyonovka Bogatir Ilya, Bojai Ebonite 

kasv. Jaana Korpela om. Jan-Kristian Raita 

Erinomainen tyyppi, urosmainen, pitkä hieman kapea pää, tummat silmät, purenta ok, hyvä 

asentoinen kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut edestä & takaa, hyvin 

kehittynyt rintakehä, turkki ei parhaassa kunnossa, valkoista rinnassa, liikkuu pitkällä askeleella. 

ERI 

 

18 Druzkaya Ekstaz FI39127/12 BH, FI MVA s.6/6/2012 Gårdarikets Bond, Druzkaya Dershava 

kasv. Maritta Hausalo om. Katariina Ylikangas 

Urosmainen, kookas, hyvät mittasuhteet, pitkä urosmainen pää, tummat silmät, alahampaat saisivat 

olla paremmassa rivissä, hyvä asentoinen kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, hyvä rintakehä 

saisi olla syvempi, hyvin kulmautunut edestä, toivoisin paremmat takakulmaukset, turkki ok, 

liikkuu hyvällä askelpituudella, ahtaat takaliikkeet. 

ERI 



 

19 Druzkaya Estestvennyi FI39126/12 FI MVA s.6/6/2012 Gårdarikets Bond, Druzkaya Dershava 

kasv. Maritta Hausalo om. Heli Andersin 

Erinomainen tyyppi, pitkärunkoinen, urosmainen pää & ilme, purenta ok, alahampaat saisi olla 

paremmassa rivissä, hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, erittäin hyvin 

kulmautunut edestä, rintakehä saisi olla syvempi, liian pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaa, 

toivoisin paremman lihaskunnon, vapaat liikkeet, liian ahtaat takaa, turkki ok, ylälinja saisi olla 

vakaampi liikkeessä. 

ERI, VAK4 

 

20 Druzkaya Grats FI14569/14 FI MVA s.12/27/2013 Ilko von Belaja Gora, Druzkaya Dershava 

kasv. Maritta Hausalo om. Katariina Ylikangas 

Voimakas rakenteinen, urosmainen, vahva luusto, voimakas pää, ok purenta, tummat silmät, hieman 

lyhyt kaula, hyvä ylälinja, suora olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, hyvä turkki  & kunnostus, 

liikkeessä jää etuaskel lyhyeksi ja taka-askel hieman voimakkaaksi. 

ERI, VAK3, SA 

 

21 Druzkaya Grizli FI14568/14 FI MVA s.12/27/2013 Ilko von Belaja Gora, Druzkaya Dershava 

kasv. Maritta Hausalo om. Laura Klemola ja Nico Niuro 

Urosmainen, voimakas, urosmainen pää, toivoisin leveämmän kuono-osan, hyvä kaula, ylälinja & 

hännänkiinnitys, hieman lyhyt & suora olkavarsi, riittävät takakulmaukset, hyvin kehittynyt 

voimakas rintakehä, hyvä turkinlaatu, löysyyttä kyynärpäissä. Hieman lyhyt askel liikkeessä, ahtaat 

takaliikkeet. 

ERI 

 

22 poissa 

 

23 Gårdarikets Froste FI17105/15 FI MVA s.3/18/2014 Aaron Ben Hur Vom Don, Evita-Zoya Vom 

Zarehof 

kasv. Ingemar ja Ann-Margreth Paulsson om. Pia Vähäsalo ja Maritta Hausalo 

Erinomainen tyyppi & mittasuhteet, pitkä pää, tummat silmät, hyvä purenta, hieman pysty lapa, 

josta syystä kaula lyhyt, hieman löysät kyynärpäät, toivoisin syvemmän rintakehän, riittävät 

takakulmaukset, turkki ei tänään parhaassa kunnossa, liikkuu hyvällä askeleella, toivoisin lisää 

voimaa liikkeessä. 

ERI 

 

24 Zornoi Graf Boris FI17938/09 C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA DK MVA HK1 

JK1 EK1 BH TK1 TK2 s.1/30/2009 Antonio Banderas Skarb Serca, Zornoi Dobraja Doris 

kasv. Kirsti Pitkänen om. Sari ja Marko Talasma 

Erinomainen tyyppi, voimakas rakenne, vahva luusto, urosmainen pää, purenta ok, erittäin hyvä 

kaulanasento, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä, hyvät 

takakulmaukset, voimakas rintakehä, hyvä turkinlaatu, liikkuu hyvällä askeleella, toivoisin 

enemmän potkua takaliikkeisiin. 

ERI, VAK2, SA, PU2, BIS-käyttökoira 

 

NARTUT JUNIORILUOKKA 

 

25 Druzkaya Hrabraja FI12239/15 s.12/8/2014 Druzkaya Ekstaz, Gårdarikets Evrika 

kasv. Maritta Hausalo om. Johanna Puoliväli 

Erinomainen tyyppi, narttumainen, hyvä ilmeinen pää, purenta ok, hyvä asentoinen kaula, hyvä 

ylälinja, häntä kiertyy liian paljon selälle, tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen hyvin kehittynyt 

pitkä rintakehä, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. 



ERI, JUK1, SA, SERT, PN1, VSP, ROP-juniori 

 

26 poissa 

 

27 Mardenas Mir Dobraja Dama FI44447/15 s.7/24/2015 Budyonovka Bogatyr Ilya, Mardenas Mir 

Buhanka 

kasv. & om. Moona Piippo 

9kk. Hieman kevyt luustoinen, pitkä hieman kapea pää, toivoisin tummemmat silmät, hyvä kaula & 

purenta, vielä löysä ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys, hieman suora edestä, hyvin kehittynyt pitkä 

rintakehä, toivoisin paremmat takakulmaukset, pehmeä turkki, kinnerahtaat liikkeet. 

EH, JUK2 

 

28 Mardenas Mir Dudinskaja FI44443/15 s.7/24/2015 Budyonovka Bogatyr Ilya, Mardenas Mir 

Buhanka 

kasv. Moona Piippo om. Sinikka Salovaara 

9kk, narttumainen, hieman pitkä runkoinen, vielä kesken kehityksen, pitkä hieman kapea pää, 

toivoisin tummemmat silmät, vielä löysyyttä ylälinjassa, hyvä asentoinen kaula, hyvin kulmautunut 

edestä & takaa, löysyyttä kyynärpäissä, turkki iän mukainen, tarvitsee enemmän itsevarmuutta. 

Ikävä kyllä ei anna katsoa hampaita. 

EVA 

 

 NARTUT NUORTEN LUOKKA 

 

29 Leijonattaren Emilia Miniliila FI55781/15 s.11/18/2014 Zornoi Jeltsin, Duzkaya Dlya Tebya 

kasv. Sara Kolehmainen om.Maritta Hausalo 

Narttumainen, hyväluustoinen narttumainen pää, toivoisin tummemmat silmät, purenta ok, hieman 

lyhyt kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys,  vielä kovin suora edestä, erittäin hyvin kulmautunut 

takaa, hyvin kehittynyt rintakehä, lupaava turkki, vielä hieman ahtaat takaliikkeet ja löysyyttä 

liikkeissä. 

ERI, NUK1 

 

NARTUT AVOIN LUOKKA 

 

30 Druzkaya Festa FI17133/13 s.1/22/2013 Druzkaya Dinosavr, Gårdarikets Evrika 

kasv. Maritta Hausalo om. Meira Yliaho 

Narttumainen, hieman pitkä runko. Kapea pää, hieman vaaleat silmät, purenta ok, hieman lyhyt 

kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, hieman pysty lapa, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, hieman 

pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaa, turkki ok, hyvät sivuliikkeet, löysät edestä. 

ERI, AVK1 

 

31 Zar's Aleksej Sarizar FI47086/09 s.8/10/2009 Free Choice Barsky Vzgljad, Odessa-Zarewna 

vom Galdenberg 

kasv. & om. Sari Lehmus 

Hieman pitkärunkoinen, hyväilmeinen pää, purenta ok, hyvä kaula & ylälinja, hyvin kulmautunut 

edestä & takaa, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, hieman pitkä lanneosa, turkki ok, raskaat liikkeet, 

saisi olla enemmän draivia. 

EH, AVK2 

 

NARTUT VALIOLUOKKA 

 

32 Mardenas Mir Buhanka FI23988/12 FI MVA s.3/10/2012 Bojai Express, Zazou Shasta 

kasv. & om. Moona Piippo 



Erinomainen tyyppi, voimakas, hyvä luusto, hyväilmeinen pää, purenta ok, hyväasentoinen kaula, 

erittäin hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä & takaa, riittävän tilava 

pitkä rintakehä, turkki ei tänään parhaassa kunnossa, esiintyy hyvin. 

ERI, VAK2 

 

33 Mardenas Mir Bulatska FI23989/12 FI MVA s.3/10/2012 Bojai Express, Zazou Shasta 

kasv. & om. Moona Piippo 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hieman kapea pää, hyvä ilme, purenta ok, hyväasentoinen 

kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut edestä & takaa, riittävä rintakehän 

syvyys & pituus. Turkki ei parhaassa kunnossa, temperamenttiset liikkeet. 

ERI, VAK1 

 

NARTUT VETERAANILUOKKA 

 

34 Bojai Ebonite FIN52123/07 C.I.B FI MVA EE MVA s.5/10/2007 Zornoi Arkoff, Bojai Callapow 

kasv. & om. Jaana Korpela 

Erinomainen tyyppi & mittasuhteet, hyväilmeinen pää, purenta ok, hyväasentoinen kaula, hyvä 

ylälinja & hännänkiinnitys, tasapainoisesti kulmautunut, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, turkissa 

jo harmaata, liikkuu ja esiintyy erinomaisesti. 

ERI, VEK1, PN2, SA, ROP VET 

 


