
	  
Bullterrierit	  
	  
Amsterdam	  Greenranedi	  	  
UPC	  15.9.2016,	  tulos	  0,31	  
Sydänkuuntelu	  21.6.2016,	  tulos	  sivuääni	  kuuluu	  
Polvitutkimus	  14.5.2016,	  tulos	  0/0	  
Sydänultraus	  21.6.2016	  tulos,	  sivuääni	  kuuluu,	  ei	  osoita	  merkkejä	  
sydänsairaudesta	  
Applepie´s	  Barley	  Water	  	  
UPC	  27.9.2016,	  tulos	  0,08	  
Sydänkuuntelu	  11.10.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Applepie’s	  Bellatrix	  
Baer	  23.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Applepie´s	  Brandy	  Butter	  	  
UPC	  27.9.2016,	  tulos	  0,13	  
	  Sydänkuuntelu	  25.10.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Applepie’s	  Bush	  Tucker	  
UPC	  14.6.2016	  tulos,	  0,14	  
Applepie’s	  Couch	  Potato	  
Sydänkuuntelu	  22.1.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
Applepie’s	  Dust	  Devil	  Diablo	  
Baer	  2.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Applepie’s	  Fire	  Whirl	  Felix	  
Baer	  2.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Applepie’s	  Hells	  Bells	  	  
UPC	  21.9.2016,	  tulos	  0,15	  
Polvitutkimus	  19.9.2016,	  tulos	  0/0	  
Sydänkuuntelu	  19.9.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Applepie’s	  Hurricane	  Hazel	  
Baer	  2.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Applepie’s	  Leo	  Minor	  
Baer	  23.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Applepie’s	  Man	  On	  The	  Moon	  	  
UPC	  7.9.2016,	  tulos	  0,28	  
Applepie’s	  Moonflower	  	  
UPC	  30.8.2016,	  tulos	  0,11	  
Applepie’s	  Northern	  Lights	  
Baer	  23.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Applepie’s	  Once	  In	  A	  Blue	  Moon	  	  
UPC	  7.9.2016,	  tulos	  0,06	  
Applepie’s	  Serpens	  Caput	  
Baer	  23.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Applepie’s	  Shes	  On	  Fire	  	  
UPC	  21.9.2016,	  tulos	  0,06	  
Polvitutkimus	  19.9.2016,	  tulos	  0/0	  
Sydänkuuntelu	  19.9.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Applepie’s	  Stella	  Polaris	  
Baer	  23.3.2016	  tulos,	  +/+	  



Applepie’s	  Storm	  Spirit	  
Sydänkuuntelu	  18.1.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
UPC	  20.1.2016	  tulos,	  0,08	  
Polvitutkimus	  20.1.2016	  tulos,	  0/0	  
Applepie’s	  Sugar	  N’Spicy	  
Sydänkuuntelu	  15.1.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
UPC	  19.1.2016	  tulos,	  0,19	  
Applepie’s	  Sweet	  Candy	  	  
UPC	  7.9.2016,	  tulos	  0,06	  
Applepie’s	  Thunder	  Storm	  
Sydänkuuntelu	  15.1.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
Applepie’s	  Thunderstruck	  	  
UPC	  28.9.2016,	  tulos	  0,08	  
Polvitutkimus	  26.9.2016,	  tulos	  0/0	  
Sydänkuuntelu	  26.9.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Applepie’s	  Tornado	  Tammy	  
Baer	  2.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Applepie’s	  Twister	  Thomas	  
Baer	  2.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Applepie’s	  Ursa	  Major	  
Baer	  23.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Applepie’s	  Vortex	  Canon	  
Baer	  2.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Applepie’s	  Waterspout	  Wendy	  
Baer	  2.3.2016	  tulos,	  +/+	  
Balliol	  Astra	  Polaris	  
Sydänkuuntelu	  25.2.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
Balliol	  Semper	  Audax	  
Sydänkuuntelu	  25.2.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
Polvitutkimus	  25.2.2016	  tulos,	  0/0	  
Bonecrusher	  Grande	  Illusion	  
UPC	  ??,	  tulos	  0,12	  
Polvitutkimus	  ??,	  tulos	  2/0	  
Bonecrusher	  Harmageddon	  
Sydänkuuntelu	  12.1.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
Polvitutkimus	  12.1.2016	  tulos	  0/0	  
Bonecrusher	  Heaven	  Or	  Hell	  	  
UPC	  15.9.2016,	  tulos	  0,09	  
Bonecrusher	  Jewelled	  Angel	  
Polvitutkimus	  tulos	  0/0	  
Breslau’s	  Stars	  And	  Stripes	  	  
Baer	  15.8.2016,	  tulos	  +/+	  
BT-‐Mania	  Livermonium	  	  
Lonkkatutkimus	  27.6.2016,	  tulos	  A/A	  
Kyynärtutkimus	  27.6.2016,	  tulos	  0/0	  
Selkätutkimus	  29.6.2016,	  tulos	  SP0	  (puhdas),	  LTV0	  (normaali)	  
BT-‐Mania	  Rutherfordium	  	  
Sydänultraus	  8.7.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä,	  osoittaa	  merkkejä	  sydänsairaudesta	  
	  



BT-‐Mania	  Amethyst	  
Baer	  18.4.2016	  tulos,	  	  +/+	  
BT-‐Mania	  Chrysocolla	  
Baer	  18.4.2016	  tulos,	  	  -‐/+	  
BT-‐Mania	  Malachite	  
Baer	  18.4.2016	  tulos,	  +/+	  
BT-‐Mania	  Obsidian	  
Baer	  18.4.2016	  tulos,	  +/+	  
BT-‐Mania	  Rose	  Quartz	  
Baer	  18.4.2016	  tulos,	  +/+	  
Bullsunlimited	  Daki	  	  
UPC	  15.9.2016,	  tulos	  0,08	  
Sydänkuuntelu	  19.12.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Bullybash	  Ace	  Of	  Hearts	  	  
Sydän	  ultraus	  6.7.2016,	  tulos	  ei	  sivuääntä,	  ultraus	  osoittaa	  merkkejä	  
sydänsairaudesta	  
Bullywood	  Colour	  Sergeant	  
UPC	  28.1.2016,	  tulos:	  0,13	  
Sydänultraus	  24.2.2016	  tulos,	  sivuääni	  kuuluu,	  vähäinen	  läppävuoto,	  
sydänsairautta	  ei	  todeta	  
Calypso	  Of	  Laelap	  	  
Sydänkuuntelu	  11.5.2016,	  tulos	  sivuääni	  kuuluu	  
Polvitutkimus	  11.5.2016,	  tulos	  0/0	  
Chris	  Pajar	  
Sydänkuuntelu	  4.1.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
Chynos	  Thyme	  	  
UPC	  15.9.2016,	  tulos	  0,08	  
Danelaw	  Dance	  With	  The	  Devil	  
Sydänultraus	  12.12.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä,	  ei	  osoita	  merkkejä	  
sydänsairaudesta	  
Dynamic	  Bull’s	  Admirable	  Aprilia	  	  
Polvitutkimus	  11.10.2016,	  tulos	  0/0	  
Sydänkuuntelu	  11.10.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Sydänultraus	  29.11.2016,	  tulos	  sivuääni	  kuuluu,	  osoittaa	  merkkejä	  
sydänsairaudesta	  
Dynamic	  Bull’s	  Awesome	  Apollo	  
UPC	  16.2.2016	  tulos	  0,09	  
Sydänkuuntelu	  16.2.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
Dynamic	  Bull’s	  Charming	  Cassandra	  
UPC	  13.4.2016	  tulos	  0,1	  
Sydänkuuntelu	  11.4.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
Polvitutkimus	  11.4.2016	  tulos,	  0/0	  
UPC	  13.4.2016	  tulos,	  0,1	  
Dynamic	  Bull’s	  Champion	  Charlotte	  
Sydänkuuntelu	  5.4.2016	  tulos,	  sivuääni	  kuuluu	  
Sydänultraus	  18.4.2016	  tulos,	  sivuääni	  kuuluu,	  ei	  osoita	  merkkejä	  
sydänsairaudesta	  
Polvitutkimus	  5.4.2016	  tulos,	  0/0	  
UPC	  5.4.2016	  tulos,	  0,2	  



Dynamic	  Bull’s	  Dark	  Diamond	  	  
Polvitutkimus	  11.10.2016,	  tulos	  0/0	  
Sydänkuuntelu	  11.10.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Sydänultraus	  29.11.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  tutkimustulos	  avoin	  
Dynamic	  Bull’s	  Dazzling	  Diamond	  	  
Polvitutkimus	  11.10.2016,	  tulos	  0/0	  
Sydänkuuntelu	  11.10.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Sydänultraus	  20.12.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä,	  osoittaa	  merkkejä	  sydänsairaudesta	  
Funbull's	  Legend	  To	  Be	  
BAER	  6.4.2016	  tulos,	  	  +/+	  
Funbull's	  Life	  Of	  A	  Legend	  	  
BAER	  6.4.2016	  tulos,	  	  +/+	  
Funbull's	  Lonesome	  Legend	  	  
BAER	  6.4.2016	  tulos,	  	  +/+	  
Funbull's	  Legend	  For	  A	  Day	  	  
BAER	  6.4.2016	  tulos,	  	  +/+	  
Funbull's	  Legend	  Of	  Tomorrow	  
BAER	  6.4.2016	  tulos,	  	  +/+	  
Funbull's	  Live	  Like	  A	  Legend	  
BAER	  6.4.2016	  tulos,	  	  +/+	  
Funbull's	  Lot	  Like	  A	  Legend	  
BAER	  6.4.2016	  tulos,	  	  +/+	  
Funbull's	  Love	  Your	  Legend	  
BAER	  6.4.2016	  tulos,	  	  +/+	  
Gentlemen’s	  Legacy	  A-‐Game	  	  
Polvitutkimus	  1.6.2016,	  tulos	  0/0	  
Heavy	  Bull’s	  Clontarf	  Irish	  	  
Sydänultraus	  5.2.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä,	  	  lievä	  läppävuoto	  
Ihopeithinkiknow	  
Sydänkuuntelu	  22.11.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
UPC	  23.11.2016,	  tulos	  0,09	  
Nazar’s	  Bull	  Nephrite	  	  
UPC	  2.9.2016,	  tulos	  0,04	  
Polvitutkimus	  22.8.2016,	  tulos	  0/0	  
Oky	  Doku	  Joyful	  Jackpot	  
Polvitutkimus	  18.1.2016	  tulos,	  0/0	  
Sydänkuuntelu	  18.1.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
UPC	  20.1.2016	  tulos,	  0,2	  
Paxter’s	  Chaos	  A.D	  
UPC	  24.3.2016,	  tulos	  0,23	  
Prännin	  Kalifornia	  
Sydänkuuntelu	  13.1.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
Polvitutkimus	  13.1.2016	  tulos,	  0/0	  
Prännin	  Kentucky	  
Sydänkuuntelu	  9.2.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
UPC	  19.1.2016	  tulos,	  0,25	  
Queenatromanyhearts	  
Sydänkuuntelu	  6.5.2016	  tulos,	  ei	  sivuääniä	  
	  



Ringmaster’s	  Own	  My	  Striped	  Pussycat	  
Sydänkuuntelu	  7.12.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä,	  lepo-‐ekg	  ei	  osita	  merkkejä	  
sydänsairaudesta	  
Kyynärät	  9.12.2016,	  tulos	  0/0	  
Lonkat	  9.12.2016,	  tulos	  C/C	  
Ringmaster’s	  Own	  The	  Wampas	  Mask	  
Sydänkuuntelu	  20.12.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Polvitutkimus	  20.12.2016,	  tulos	  0/0	  
Rolling	  Over	  My	  Soul	  	  
Sydän	  ultraus	  13.6.2016,	  tulos	  sivuääni	  kuuluu,	  ei	  osoita	  sydänsairautta	  
Romany	  Heart’s	  Brave	  Dragon	  	  
Sydänultraus	  20.6.2016	  tulos,	  sivuääni	  kuuluu,	  ei	  osoita	  merkkejä	  
sydänsairaudesta	  
Romany	  Heart’s	  Christmas	  Miracle	  
Sydänultraus	  3.2.2016	  tulos	  sivuääni	  kuuluu,	  osoittaa	  merkkejä	  
sydänsairaudesta	  
Romany	  Heart´s	  White	  Christmas	  	  
Sydänultraus	  3.2.2016	  tulos,	  sivuääni	  kuuluu,	  osoittaa	  merkkejä	  
sydänsairaudesta	  
Stengårds	  Xanadu	  Vom	  Bressendorf	  
Baer	  15.8.2016,	  tulos	  +/+	  
Stengårds	  Xantippa	  
Baer	  15.8.2016,	  tulos	  +/+	  
Stengårds	  Xena	  
Baer	  15.8.2016,	  tulos	  +/+	  
Stengårds	  Xsenia	  
Baer	  15.8.2016,	  tulos	  +/+	  
Stengårds	  Xzibit	  
Baer	  15.8.2016,	  tulos	  +/+	  
Tiamat	  Nemo	  
Baer	  28.4.2016	  tulos,	  +/+	  
Tiamat	  Nibunaid	  
Baer	  28.4.2016	  tulos,	  +/+	  
Tiamat	  Ninive	  	  
Baer	  28.4.2016	  tulos,	  +/+	  
Ukusa	  Zodiac	  	  
Polvitutkimus	  11.2.2016,	  tulos	  0/0	  
UPC	  29.2.2016	  tulos,	  0,25	  
Ukusa	  Quartz	  To	  Bullybash	  	  
Sydänultraus	  1.7.2016	  tulos,	  osoittaa	  merkkejä	  sydänsairaudesta	  
Undeniabull	  Carry	  On	  Wayward	  Son	  	  
Baer	  15.4.2014	  tulos,	  +/+	  
Undeniabull	  Catching	  Fire	  	  
Sydänkuuntelu	  18.7.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Polvitutkimus	  18.7.2016,	  tulos	  0/0	  
Sydänultraus	  14.12.2016,	  tulos	  ei	  sivuääni,	  ei	  osoita	  merkkejä	  sydänsairaudesta	  
Undeniabull	  Cromlech	  
Sydänkuuntelu	  12.12.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
	  



Undeniabull	  Ghostfacer	  	  
Baer	  15.4.2016	  tulos,	  +/+	  
Undeniabull	  Glowing	  Light	  
Baer	  15.4.2016	  tulos,	  +/+	  
Undeniabull	  Man	  Of	  Letters	  
Baer	  15.4.2016	  tulos,	  +/+	  
Undeniabull	  Mockingjay	  	  
Sydänkuuntelu	  25.5.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Undeniabull	  Nightlock	  	  
Sydänkuuntelu	  25.5.2016,	  tulos	  ei	  sivuääniä	  
Undeniabull	  The	  Road	  So	  Far	  
Baer	  15.4.2016	  tulos,	  +/+	  
Undeniabull	  Queen	  Of	  Moons	  
Baer	  15.4.2016	  tulos,	  +/+	  
Vårforsens	  Wera	  Af	  Wermland	  
Baer	  15.4.2016	  tulos,	  +/+	  
Yoeckydoe’s	  Odysseus	  	  
Polvitutkimus	  11.10.2016,	  tulos	  0/0	  
Sydänultraus	  2.12.2016,	  tulos	  sivuääni	  kuuluu,	  osoittaa	  merkkejä	  
sydänsairaudesta	  
	  
	  
	  


