
Koostanut Pirjo Peltonen – päivitetty 26.8.2018 
 
 
UROKSET 
 
AAMUNKOITON DEAR DANIEL 52839/13 s.4.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-
Light Dom Pérignon e. Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva LvV-17 Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä.  Kevyeh-
kö pää, hyvä ylälinja, riittävästi runkoa, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, toivoisin pienemmät ja kiinteäm-
mät tassut, vauhdikas luonne, hyvät tehokkaat liikkeet. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia AVO 
ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct breed type, excellent size but could be more 
masculine, head of correct shape, could be stronger, excellent angulations both ends, lovely ribcage and 
forechest, correct topline, nice sidegait, very true coming and going, lovely temperament. 
 
AAMUNKOITON HUPU 32301/16 s.4.5.2016 i. Lindridge Black Knight e. Aamunkoiton Princess kasv. Jaana 
Kaltio 
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet ja vahvuusaste, hyvämittasuhteinen pää jossa hyvä kuonon ja kallon mittasuhde, hyvä kaula mutta etu-
rinta saisi jo nyt olla voimakkaampi, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, takakulmaukset voisivat olla voimakkaam-
mat, hyvät käpälät, suorat edestakaiset liikkeet, hyvä sivuaskeleen pituus, nuoren koiran karvapeite. Varkaus 
KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, 
very merry character, nice head, a bit steep in shoulders, good hind angulations, deep chest and well developed 
for his age, in movement I would like more reach, coat needs a lot more grooming and I would like to have a 
clearer black colour. Kuopio KV 6.8. Jussi Liimatainen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman pitkärunkoinen uros, kaunisilmeinen pää, hieman voimakas otsapenger, tyylikäs kaula ja riittävät etu-
kulmaukset, selkä voisi olla suorempi, hyvä rintakehä ja luusto, jyrkkä lantio, hyvä karva, rinnassa liikaa valkois-
ta, erinomainen sivuliike. 
 
AAMUNKOITON SHINING ARMOR 17194/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. Fi & 
Ee & Lv & Lt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
size, excellent type, beautiful head, masculine expression, good bite, strong neck of good length, still needs to 
develop in body, lacks forechest and body, good back, little long loin, balanced angulations, needs more strength 
on move, stands French in front, excellent coat, wonderful cocker temperament. 
 
AAMUNKOITON SUPERHESSU 48049/15 s.28.8.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Se(n) & Ee 
& Lv & Lt Mva LvV-17 Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, hyvän pituinen ja vahvuinen pää, oikea profiili, hyvä kaula, eturinta voisi olla jo voimakkaampi, hyvä ylä-
linja ja hännän kiinnitys, hyvä raajaluusto, etukulmaukset voisivat olla voimakkaammat, hyvät edestakaiset liik-
keet, hyvä rytmi sivuliikkeissä mutta taka-askel voisi olla ulottuvampi, hyvä karvapeite tuloillaan, riittävän iloinen. 
Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
blue roan, should be more developed for his age and be more masculine altogether, sweet head and expression, 
good neck and shoulders, chest should be wider and deeper, good coat texture but grooming could be improved, 
nice movement in profile, a bit loose in front, nice character. 
 
AAMUNKOITON THUNDERSTORM 52838/13 s.4.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva LvV-17 Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kuopio KV 6.8. Jussi Liimatainen AVO ERI 1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin kaunislinjainen tyypikäs uros, hyvä pään pituus, hieman voimakas otsapenger, erinomainen kaula 
ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rungon malli, vahva luusto, erinomainen takaosa, hyvä karva, hyvät pitkät 
sivuliikkeet, viehättävä olemus. 
 
ALLWAY’S ELBERT By Mva 37504/16 s.10.6.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. 
Allway’s Tan Dooris kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen PEN 4 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
pentu jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä purenta, lupaava uroksen pää, hyvä kaula ja ylälinja, lupaava rungon 
vahvuus, vahva luusto, hyväasentoinen häntä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, eturinta saa vielä täyttyä, liik-
kuu hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä, kaunis hyvälaatuinen turkki, esiintyy erinomaisesti. Kuopio 
RN 8.4. Markku Mähönen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet ja sukupuoli-
leima, hyvän mallinen pää, hieman vielä voimakkaat kulmakaaret, hyvä kaula sekä ylä- ja alalinja, ikään sopiva 
eturinta, hyvä raajaluusto, hyvän malliset käpälät, hyvät edestakaiset liikkeet, liikkuu sivulta hyvin, karvapeite 
tuloillaan, riittävän iloinen luonne. Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa JUN ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, vahva luusto, oikea pään pituus, hyväasentoiset korvat, tummat sil-
mät, hyvä kallo, lyhyt rintakehä, pitkä lanne, hyvä lantio, runko vielä matala, hyvin kulmautunut, liikkuu tasa-
painoisesti, riittävä etuaskel. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Upstanding orange male with good angles, bone and feet, good depth and short coupled with 
excellent tailset, head needs more definition, moved soundly. Suomussalmi RN 10.6. Tuula Pratt JUN ERI 1 



SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä korkeuden ja pituuden suhde, kaunis ylä-
linja, hyvät pään linjat, otsapenger voisi olla hieman selvempi, löysää kaulanahkaa, tasapainoiset raajojen kul-
maukset, hyvä luusto, ikään sopiva rungon voimakkuus, hyvät joustavat liikkeet, kaunis turkki. Kajaani RN 30.7. 
Tiina Illukka JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, vahvarakenteinen, voimakas pää 
joka voisi olla ilmeikkäämpi, syvä pitkä kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen etuosa ja luusto, takaosa 
voisi olla voimakkaammin kulmautunut, kaunis karvapeite, hyvät sivuliikkeet, kantaa häntäänsä kauniisti. Joen-
suu KV 12.8. Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bit long in 
head, nice neck and shoulders, good bone, good front, nice ribcage, nice length, would do with bit more 
angulation, nice topline, slightly narrow in back movment. Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, 
Tanska JUN ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 months old orange roan, 
masculine head, masculine expression, enough stop, correct bite, would prefer a bit more eyebrows, well set 
ears, good length of head, well laid shoulder, good spring of ribs, well set tail, well angulated, good coat and coat 
texture, moves with reach and drive. 
 
ALLWAY’S ERNEST 37505/16 s.10.6.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. Allway’s 
Tan Dooris kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori 
uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko ja luusto, sopivat kulmaukset, hyvä ylä-
linja, kaunis karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
ALLWAY’S HEARTBREAKER Fi Mva 52675/07 s.10.8.2008 i. Hochactungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 
Caperhill Macarena kasv. Satu Utriainen 
Rallytoko: Oulu 6.5. Heli Kelhälä ALO HYV (96 pist). Oulu 6.5. Heli Kelhälä ALO HYV (93 pist). Muhos 10.8. 
Taru Leskinen ALO HYV (87 pist) RTK1. Kempele 3.12. Tytti Lintenhofer AVO – (0 pist). 
 
ALLWAY’S POKEDEX 48222/16 s.12.8.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. 
Allway’s Trick Me kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Siilinjärvi RN 3.9. Virpi Montonen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä kovin 
keskeneräisen vaikutelman antava, oikeat mittasuhteet, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, pää saa 
täyteläistyä iän myötä, edestä niukasti ja takaa hyvin kulmautunut, vielä kovin rungoton, lantiossa hieman 
jyrkkyyttä, liikkuu riittävällä askelpituudella vielä pentumaisesti, tarvitsee lisää kehäharjoitusta. 
 
ALLWAY’S POKEMON PARTY 48225/16 s.12.8.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein 
e. Allway’s Trick Me kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Oikea koko ja mittasuhteet, ikäisekseen hyvin kehittynyt pentu, hyvä kallo ja kuono, purenta, silmät ja korvat, 
hyvä kaula ja ylälinja, hieman pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, ikään sopiva 
eturinta ja runko, hyvä karvapeite, hyvä hännän kiinnitys ja häntä, liikkuu hyvin. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise 
Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very sweet puppy, well developed 
for his 9 months, hopefully will become a bit more masculine in the future, nice head with sweet expression, 
short body, very nice angulations, he moves very well if he wants to, excellent coat and condition, sweet 
character. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Orange dog with balanced proportions, good angles fore and aft, excellent bone and feet, moved well with good 
topline and tail when settled. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvä koko, lyhyt runko, vielä hieman kevyt kokonaisuus, hyvä pään pituus ja profiili, hieman 
pysty lapa ja olkavarsi, eturinta kaipaa vielä lisää täytettä, liikkuessa hieman laskeva selkälinja, hyvät taka-
kulmaukset, sekä etu- että takaliikkeet hieman kapeat, oikeanlainen karva, reipas käytös, saa vielä kehittyä ja 
saada lisää voimaa ja maskuliinisuutta. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen JUN ERI 1 SA PU4 SERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias kompakti nuori uros, hyvä ylälinja seistessä, kaunislinjainen pää, 
hyvät tummat silmät, kaunis huulilinja, riittävä eturinta, hyvät etukulmaukset, lyhyt olkavarsi, oikean muotoinen 
tilava rintakehä, hyväasentoinen leveä lantio, hyvä turkki ja häntä, runsaat hapsut, yhdensuuntainen edestakais-
liike, sivuliikkeessä askel saisi olla hieman tehokkaampi. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 13.8. Hanna Lahtinen SPA -.Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Elämästä naut-
tiva nuori kujertava uros, on kiinnostunut toisista koirista ja tykkää myös rapsutuksista. Haku ja laukaus: hyväk-
sytty. Sven hakee suppeahkosti tehden muutaman pidemmän piston, laajuus on kuitenkin riittävä; laukauksesta 
pysähtyy ja ihmettelee tapausta haukkuen, jatkaa kuitenkin; käyttää enimmäkseen maavainua, vauhti on rauhal-
linen; tulee ensi kutsusta luo; ohjaaja hiljainen ja eleetön, ohjaa tarvittaessa. Jäljestys: hylätty. Svenille osoite-
taan alkumakuu ja ohjataan jäljelle; se jäljestää hyvin varovaisesti ja pyörii pitkään paikallaan; jäljestys ei etene 
ja koira tuntuu arkailevan maastoa, ohjaaja keskeytti. Vesityö: hylätty. Sven ei ui. Tottelevaisuus: hyväksytty. 
Koira on ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Sveniä hiukan arvelutti päivän tehtävät vaikka ne 
kiinnostivatkin; iän ja rohkaisevan treenin myötä tuloskin paranee; ohjaaja tukee nuorta koiraa tarvittaessa, 
yhteistyö sujuu. 
 
ALLWAY’S SHORTS ON FIRE C.I.B C.I.E Fi & Ee & Ro Mva 41257/14 s.20.6.2014 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Benchmark Sinning Musk e. Northworth Tea For Two kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen koko ja mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, kaunis kaula ja ylälinja, vahva luusto, erinomai-
nen runko ja eturinta, hyvin kulmautuneet raajat, hyväasentoinen häntä, liikkuu tehokkaasti erinomaisella askel-



pituudella, kaunis turkki. Joensuu KV 12.8. Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti VAL ERI 1 SA PU3 VACA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head, nice muzzle, lovely over neck and shoulders, good chest, well 
bended ribs, nice solid backend, good angulation, slightly narrow in backend movement, nice side movement. 
Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely blue roan, excellent shape and size, lovely head and expression, correct but little tight bite, 
excellent proportions, good bone and feet, well laid down shoulders, very good spring of ribs, excellent tailset, 
correct low hocks, correct amount of coat, moves with excellent drive. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-
Britannia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent overall type, good head, well angulated 
front and back, front could be straighter, slightly weak in front pastern, excellent sidegait showing extension and 
drive. 
Taipumuskokeet: Liperi 5.8. Janna Kekkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Sipsi on iloinen 
hössö, häntä heiluu, tervehtii innokkaasti toisia koiria. Haku ja laukaus: hyväksytty. Innokasta ja sopivan laajaa 
hakua, pääasiassa ilmavainulla; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa heti hyvää työskenteleyä. Jäljestys: hyväksytty. 
Maavainulla tarkasti jäljen päällä, kulman tekee kirjaimellisen tarkasti; ei pysähtele, yhtäsoittoa kaadolle joka 
kiinnostaa ja nostaa sitä ohjaajalle. Vesityö: hyväksytty. Sipsi kurkkii mättäältä veteen ja tipahtaa sinne puoli-
vahingossa; ui halukkaasti ja tuo pukin ohjaajan käteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Sipsi on tottelevainen. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: mukava pari jonka yhteistyö on sujuvaa; parille suosittelisin kokeilemaan mejää. 
Jäljestämiskokeet: Ilomantsi 3.9. Minna Vornanen AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Alku-
makaus nuuhkitaan, jonka jälkeen alkaa reipasvauhtinen pääosin veriuralla kulkeva jäljestys alusta loppuun; 
makaukset merkataan pysähtyen, kulmat tarkastetaan parin metrin lenkillä takaa; toisen osuuden alussa poistuu 
jäljeltä määrätietoisesti, tuijottaa metsään, hyppää tasajalkaa ja kiiruhtaa takaisin veriuralle – oliko siellä mörkö 
vai mikä; kaadolle tullaan suoraan ja se osoitetaan pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan; erinomainen suoritus 
ensikertalaiselta. 
 
ALLWAY’S SO MAGICAL 54184/13 s.8.10.2013 i. EeJV-11 Allway’s Mozzarella e. Fi & Ru Mva RkfV Fi Jva 
Allway's Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Jäljestämiskokeet: Oulainen 20.5. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-10, e-3, f-4 = 44 pist). Alkumakaus 
tutkitaan, koira jäljestää maa- ja ilmavainulla hieman liiankin reipasta vauhtia jäljen päällä edeten; katkokulma 
selviää laajalla renkaalla, muut kulmat lähes jälkeä; makauksista kävelee yli nopeasti nuuhkaisten; sorkalle suo-
raan ja sitä nuuhkitaan; hyvä suoritus. Pyhäntä 28.5. Ville Porhan VOI 2 (a-3, b-6, c-4, d-11, e-3, f-3 = 30 pist). 
Ohjattu lähtö; ensimmäinen ja toinen osuus jälkitarkkaa työskentelyä; ensimmäinen kulma narun mitan lenkillä, 
katko toisella kulmalla jota ei omin avuin selvitetä, tästä annetaan hukka; kolmas ja neljäs osuus puurtaen sor-
kalle jota jäädään nuolemaan; kaikki makaukset merkataan. Muhos 18.6. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-6, b-8, c-8, 
d-7, e-2, f-5 = 36 pist). Nuusku tutkii alkumakauksen ja heti ohjausmatkan jälkeen aloittaa ripeän jäljestyksen; 
työtä tehdään maavainulla ja aivan jälkiuran päällä, vain muutamia nopeita pistoja jäljen matkalla; katkokulma 
selviää muutamalla laajalla tarkistelulenkillä, toinen kulma jälkitarkasti, kolmas kulma selvitetään ensin suunnan-
tarkistuslenkillä mutta heti kulman jälkeen ennen ojaa ja hakkuuaukkoa Nuusku kääntyy ja palaa kulman tuntu-
maan ja joudutaan palauttamaan; lähdetään ojan takaa ja ylitetään aukko lukuisin suunnantarkisteluin; kaadolle 
tullaan suoraan, sorkka ei kovin kiinnosta, jää viereen; makuista kaksi osoittaa hyvin; erittäin hyvin etenevää ja 
tarkkaa jäljestystä kolmannelle kulmalle asti. Oulainen 2.7. Erika Jylhä-Pekkala VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-
3, f-5 = 48 pist). Koira ohjataan lähtömarkkeeraukselle ja töihin, alkaa mukavasti etenevä pääosin maavainuinen 
jäljestys; matkavauhti on maastoon sopiva, välillä innokasta ja koira tekee työn halukkaasti ja itsenäisesti; ensim-
mäinen kulma pistotarkastuksella, toinen katkokulma hakien ja kolmas kulma tarkasti; kulman jälkeen tosin pieni 
lenkki jäljen ulkopuolelle suuntaa tarkastaessa ja samalla palaa kulmalle josta lähtee suoraviivaiseen jäljestyk-
seen; kaikki makaukset koira osoittaa todella mallikkaasti pysähtymällä; parivaljakon äänetöntä työskentelyä oli 
tänään ilo seurata kuumassa metsässä. 
 
ALLWAY’S ZUMBA BUMBA 29538/11 s.4.3.2011 i. Blue Satin Keep O’Blue Shadow e. Fi Jva Allway's 
Sambalaya kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Jäljestämiskokeet: Perho 11.6. Kari Hyytiäinen VOI 3 (a-2, b-4, c-1, d-9, e-3, f-2 = 21 pist). Alkumakaus tutki-
taan; koira jäljestää ilmavainulla sopivalla vauhdilla, tekee runsaasti tarkistuksia jäljen sivulle ja käy välillä uimas-
sa; ensimmäinen makaus merkataan ja kulma tarkasti, heti kulman jälkeen poistuu jäljeltä ja tulee hukka; toinen 
kulma tarkasti ja katkokulma rengastaen; kolme makausta ohitetaan; sorkalle suoraan ja sitä nuuhkaistaan; läm-
min ilma tekee tehtävänsä ja aika ylittyy. 
 
ANCER’S XTRA ORIGINAL 19886/17 s.25.2.2017 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj 
Jva BaltV-17 Flushing Meadow’s Dirac e. Ancer’s Victoria’s Secret kasv. Heli Rummukainen 
Näyttelyt: Savitaipale PN 24.9. Reia Leikola-Walden BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan oikea, vielä hieman ilmava, oikean mittainen vielä hieman kapea pää jossa takaluisu kallo, hyvä 
luusto, niukasti kulmautunut etuosa ja eturinta saa kehittyä, lupaava runko, ulkokierteiset eturaajat, riittävästi 
kulmautunut takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti, tällä hetkellä hieman takakorkea, runsas pentukarva, hyvä luonne. 
 
ANCER’S XTRA SPICY 19885/17 s.25.2.2017 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva 
BaltV-17 Flushing Meadow’s Dirac e. Ancer’s Victoria’s Secret kasv. Heli Rummukainen 
Näyttelyt: Savitaipale PN 24.9. Reia Leikola-Walden BABY 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs, mittasuhteiltaan oikea urospentu, riittävän pitkä vielä hieman kapea pää ja 
hieman takaluisu kallo, pitkä loiva otsapenger, hyvä kaula, erinomainen luusto, riittävästi kulmautunut etuosa, 



lupaava runko, riittävästi kulmautunut takaa, hieman korkea kinner, liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä 
askelmitalla sivusta, runsas pentukarva, hyvä luonne. 
 
APRIL FIRE BLACK PETRS 37968/17 s.28.4.2016 i. Cz JMva Princ Tobias Od Bukové Studánky e. Sk Mva Cz 
JMva Needs A Chance Black Petrs kasv. Petr Studenik, Tsekki 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong bodied red male with balanced head, good shoulder placement, excellent angles, depth and bone, 
moved soundly holding topline and with good drive. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali NUO ERI 1 
SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head, good proportions, excellent expression, 
correct ears, super neck, well angulated, good bone, excellent ribcage and coat quality, plenty of drive. Helsinki 
KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine 
male, correct size, a bit long in proportion, pleasing head and expression, excellent neck, front and rear 
angulation and forechest, level topline that slopes to correctly set tail, good body, a bit long in loin, moves with 
excellent reach and drive. 
 
ASPIRING BOB RKF4503344 s.7.3.2016 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Ru & Lv & Ee Mva Ru JMva 
Expensive Joy Daniella kasv. Marina Bikmullina, Venäjä 
Näyttelyt: Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, lovely head, very lovely expression, clean eyes, correct earset, good neck 
and shoulder, topline should be shorter, not loaded, not heavy in movement, good movment. 
 
ASVINA ITS MIX U AGAIN 36141/13 s.31.5.2013 i. Fin Mva Asvina Do Nonsuchthing e. Asvina Fine Style kasv. 
Minna  Salo 
Luonnetesti: Somero 8.4. Carita Koskinen ja Pirjo Ojala-Laine LTE (83 pist). 
 
BACKHILLS FIT AS A FIDDLE Fi & Ee & Lv Mva LvV-17 20962/14 s.8.11.2013 i. Billsor Kiterunner e. Se(n) & 
No Mva NoV-12 Backhills Xpect A New Day kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kool-
taan ja mittasuhteiltaan erinomainen, vahva uros, kaunislinjainen uroksen pää, hyvä purenta, silmät ja korvat, 
kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, oikein kulmautunut, hyvä luusto, erinomainen hännän kiin-
nitys, erinomainen karvan laatu, liikkuu erittäin hyvin. Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa KÄY ERI 
1 SA PU1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet ja luusto, hyvä 
pään pituus, pehmeä ilme, tummat silmät, hyvät korvat, riittävä kaula, tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, hyvä 
rungon syvyys, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut, tasapainoiset liikkeet, tehokas sivuliike, hyvä karva, hieman 
tukeva. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice 
type of a good size and proportions, good head, eyes should be darker, correct bite, good neck, should have 
better topline, good angulation, strong body, good bones, excellent coat, good mover. Oulu KV 16.7. Athana-
sios Garivaldis, Kypros KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size of male, correct colour 
of eyes and nose, full bite, underjaw I1 is not in line, nice muzzle, correct set of ears, correct topline, good tail, 
nice coat condition, nice angulations and movements. 
 
BACKHILLS YOUR THE MAN C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 
23108/10 s.2.1.2010 i. No Mva PMV-07 NoV-07 NoV-08 Nov-09 NoV-10 Travis Miles Of Smiles e. Dk & Se(n) 
Mva Travis Keep It Classy kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Flott champion hane, maskulint välskuret huvud med korrekt bett, har lite sprätiga hår pä huvudet 
vilket stör, vacker silhuet vid stående, härligt förbröst, aningen rakställt skuldra, härlig välvning i bröstkorgen, 
utmärkt knävinkel och breda lår, rör sig något brett bak och med stor kraft från sidan, underbart cocker 
temperament, utmärkt pälskvalitet. Laihia RN 13.5. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA PU1 ROP RYP3. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros jolla kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, tyylikäs ylälinja, 
erinomainen runko ja luusto, sopivasti kulmautunut, erinomainen karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. Kellokoski 
ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Upstanding 
dark blue male with balanced head and proportions, excellent angulations, tight elbows, good bone, legs and 
feet, strong topline and long croup with excellent tailset, moved straight and true with excellent drive. Raasepori 
KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7½ years old, 
very good type, excellent head, correct bite, dark eyes, good earset, firm neck and topline, well developed chest, 
correct tailset and carriage, very well angulated, parallel in movement, good coat. Pori KV 30.7. Jadranka 
Mijatovic, Kroatia VAL ERI 1 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years, good type, size 
and bone, very masculine head, beautiful eyes, well set and carried ears, long neck, excellent forechest, could 
have a bit better topline, could have a bit more reach on the movement, in excellent condition, very well 
presented. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very good breed type, well shaped head, excellent outline both moving and standing, very good 
rib and couplings, exceptional rear movement and perfectly straight coming on. Tampere KR 25.11. Dinanda 
Mensink, Alankomaat VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice blue, almost 8 years, 
really lovely head but in type I prefer different, head with lovely proportions, nice expression, nice earset, strong 
muzzle, really long neck, good topline and tailset, enough angulation, good ribs, enough bone, good feet, nice 
silky coat and condition, moves happily, nice temperament. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila VAL ERI 2 SA 
PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunis erinomainen uros, hyvän mallinen kaunis-



ilmeinen pää, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko ja tyylikäs ylälinja, erinomainen luusto ja kulmaukset, 
erittäin hyvän laatuinen suora karva, erittäin hyvä luonne ja miellyttävä käytös. Helsinki KV 8.12. Elena 
Adamovskaya, Venäjä VAL ERI 2 SA PU3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful dog with 
beautiful head, very good earset, compact body, needs more ribcage, good bones, correct angulations, good 
coat texture, very good movement, correct topline. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, good stop, correct bite, long neck, well angulated, 
excellent ribcage, a bit long in loin, moves well with good tail carriage. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmars-
dottir, Islanti VAL ERI 1 SA PU3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male, correct size 
and proportions, beautiful pleasing head with sweet expression, excellent neck, angulation in front and hock, 
forechest and body substance, level topline, moves well on all sides, beautiful coat, merry cocker temperament. 
 
BARECHO FLOWER POWER Se(n) & No Mva SeV-16 SE32597/2011 s.28.3.2011 i. Travis Vintage Gold e. Se 
Mva Backhills Quality Design kasv. Helene ja David Björkman, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti VAL ERI 1 SA PU1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 6½ years old, lovely head and eye, soft expression, correct ear carriage, lovely neck, 
good front, nice tight feet, good forechest and depth of chest, level topline, good bend of stifle, moved very well, 
a striking dog, very well handled and presented. 
 
BARKTOWN’S CRAZY FRANZ SE18339/2011 s.17.1.2011 i. Vignett’s Chocolate Dream e. Upsy Daisy’s Ariel 
kasv. Lena Nilsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
mutta erinomainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, kallo-osasta hieman vahva, pystyasentoi-
set lavat, kaula voisi olla tyylikkäämpi, hyvä rungon tilavuus, sopiva luusto ja kulmaukset, liikkuu hyvällä askel-
pituudella, hyväasentoinen häntä, miellyttävä käytös, hyvälaatuinen karva. 
 
BELL’MANO GIORGIO ARMANI Fi Mva Fin Jva 41111/04 s.22.7.2004 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & Ee & 
Se(n) & No Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’mano Taste of Honey kasv. Erna 
Toivonen ja Rauni Markelin 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13 years old blue shown in excellent coat and condition, sweet head and expression, good angles, strong legs 
and neat feet, excellent rib, short loin and wide thigh, moves extremely well for his age. 
 
BENCHMARK CAUSE I SAY SO 35445/15 s.25.5.2015 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. 
Benchmark Opal Rose kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Maskulin hane med välskuret huvud, korrekt bett, fasta välpigmenterade ögon, utmärkt öron ansättning, till-
räckligt förbröst, ok överarmsvinkel, stark rygg, utmärkt kors och knävinkel, rör sig trevligt, utmärkt pälskvalitet, 
saknar lite finish i pälspresentation, trevligt temperament. Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, strong big male of good type, masculine head, nice eyes, 
would like more underjaw and less lips, nice body proportions, well angulated in front and rear. Hyvinkää ER 
7.10. Brian Foster, Iso-Britannia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good overall type, well 
shaped head, short coupled, compact outline, sound enough mover, tends to rise his quarters in topline. 
 
BENCHMARK DEFINE THE ROCKSTAR 39440/15 s.13.6.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. 
C.I.E Benchmark Joval Musk kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Sipoo RN 7.5. Johan Juslin NUO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin rodunomainen uros jolla luustoa ja runkoa, hyvät pään linjat, voisi olla kuivempi, vahvat käpälät, liikkuu 
hyvin. Hyvinkää KR 16.7. Marja Talvitie AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, kuono voisi olla hieman pidempi, muuten hyvä pää, hieman löysä silmäluomi toisessa silmässä, hyvä 
kaula, erinomainen runko, hyvä eturinta, hyvät etukulmaukset mutta löysät kyynärpäät, hyvä karva, liikkuu hyvin 
jos haluaa, tarvitsee lisää itseluottamusta. 
 
BENCHMARK DIVINE DUST 39441/15 s.13.6.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. C.I.E Bench-
mark Joval Musk kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
head planes, good expression, good set ears, nice coat, needs more legs to balance proportions, upper arm bit 
short. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 2 
years old male, good in proportions, excellent colour, bit too heavy head to cocker for the age, straight in front 
angulations but well laid shoulders, very good ribs, bit long in loin, sraight topline, open in rear, balance in 
movement by the sidegait, correct in coming, bit close going. 
 
BENCHMARK DO I STILL ROCK 39442/15 s.13.6.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. C.I.E 
Benchmark Joval Musk kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Helsinki KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, 
good size, nice proportions, nice maculine head, sweet expression, good earset, short in neck, good topline, 
short in croup, enough angulation at both ends, enough body and substance, good bone, high tail carriage, 
moves with enough reach and drive, needs to settle, not in best coat today. Helsinki KV 8.12. Elena 
Adamovskaya, Venäjä AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Compact body, a little straight in 



shoulder, a little loose muzzle, a little loose in elbows, hindquarters ok, good neck, needs more chest and 
ribcage, good coat texture, needs better grooming, needs more training, good temperament. Helsinki KV 9.12. 
Rui Goncalves, Portugali AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bit wide in skull, correct stop, a 
bit round eyes, good neck, a bit short in arm, excellent ribcage, good coat, very high tail carriage in movement. 
 
BENCHMARK EASY WAY ROCKER 46143/15 s.4.8.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. HeJW-
13 Benchmark Ultimate Choice kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Kurikka RN 1.7. Pekka Teini NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyypiltään 
erittäin hyvä, hyvät mittasuhteet, nuori uros joka esiintyy tänään hieman tuhdissa kunnossa, kevyehkö kuono-
osa, tummat silmät, hyvä kaula, hyvät kulmaukset takana, niukemmat edessä, toivoisin hieman pidemmän etu-
askeleen, hyvä turkki. 
 
BENCHMARK FAST N FURIOUS 34483/16 s.4.5.2016 i. Dk & Gb & No Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-13 
NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 
Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Oulainen RN 6.5. Hannele Jokisilta JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliini-
nen kokonaisuus, hyvä uroksen pää jossa ikään sopiva vahvuus, kaunis kaula, keskivahva luusto, riittävät etu-
kulmaukset, ikään sopiva rungon vahvuus mutta tulee täyttyä, kaunis karva, takakulmauksia tulisi olla enemmän, 
hyvä luonne, liikkuu kovin ponnettomasti takaa, hyvät etuliikkeet. Raahe RN 7.5. Elena Ruskovaara JUN EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto, hyvin täyttynyt runko, kaula saisi 
olla pidempi ja olemus ryhdikkäämpi, hyvät takakulmaukset, edessä saisi olla enemmän kulmautunut, hiukan 
avoimet silmäluomet, silti erinomainen ilme ja hyvä pään malli, korrekti häntä, pitäisi liikkua ulottuvammin edestä, 
hyvät takaliikkeet. Laihia RN 13.5. Paavo Mattila JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan hyvä uros, kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, hyvin kehittynyt runko, hyvä ylälinja, kulmauksia 
voisi olla hieman enemmän, samoin rintaa, erittäin hyvä karva. Alavus KR 11.6. Katja Korhonen JUN ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 1 kk, oikea koko, ok mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, toivoisin 
sulavampia pään linjoja ja pehmeämpää ilmettä, hyvä kaula ja selkälinja, hyvä eturinta ja runko, hyvät etu-
kulmaukset, riittävät takaa, saisi olla tänään hieman tiiviimmässä kunnossa, vankka raajaluusto, tiiviit käpälät, 
hyvä turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella, miellyttävä luonne. Haapajärvi RN 
17.6. Jukka Kuusisto JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, 
oikean muotoinen pää, lavat hieman edessä, hyvä selkä, ikäisekseen riittävästi runkoa, hieman lyhyt ja luisu 
lantio, riittävän pitkä askel, miellyttävä luonne. Ylivieska KV 9.7. Vesa Lehtonen JUN EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä pää joskin vielä hieman takaluisu kallo, hyvä 
kaula ja ylälinja, oikean muotoinen runko, hyvin kulmautunut edestä mutta niukasti takaa, liikkuu riittävällä aske-
leella mutta taka-askeleesta puuttuu eteenpäin vievä tehokkuus, voisi esiintyä liikkeessä ryhdikkäämmin, hyvä 
karvan laatu. Saarijärvi KR 23.7. Irina Poletaeva JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvä tyyppi, erittäin urosmainen, vahvaluustoinen, hieman raskas kallo, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, 
saksipurenta, hyvät korvat, hyvä niska ja säkä, pehmeähkö selkä, rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvät 
etukulmaukset, takakulmaukset ja takaliike saisivat olla paremmat, pehmeähköt ranteet, hyvä karvan laatu ja 
luonne. 
 
BENCHMARK FIRST THINGS FIRST 34484/16 s.4.5.2016 i. Dk & Gb & No Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-
13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 
Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Junior hane med välskuret huvud, korrekt bett, fasta mörka ögon, välplacerade öron, tillräckligt förbröst, ok 
överarms vinkel, fin välvning i bröstkorgen, stark rygg, utmärkt kors och knävinkel, fasta fina tassar, bär svansen 
vackert, rör sig trevligt runt om, saknar finess i pälspresentation, ok kvalitet, trevligt temperament. Tampere KR 
25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat NUO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely blue, nice masculine head with nice proportions, soft expression, good ear and eye, strong neck, nice 
topline and tailset, prefer shorter body, really lovely ribs, enough angulations, strong bone and feet, nice coat, 
construction and condition, moves happily and freely, lovely temperament. 
 
BENCHMARK FLYING BLUE NEWS Lt & Lv & Ee & Balt JMva LvJV-17 34485/16 s.4.5.2016 i. Dk & Gb & No 
Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, kaunis ilme, hyvä purenta, hyväasentoiset korvat, hyvä kaula ja ylälinja, 
erinomainen vahva luusto, hyvin kehittynyt eturinta ja runko, oikea-asentoinen häntä, liikkuu kauttaaltaan erin-
omaisesti, hyvä turkin laatu, kauniissa näyttelykunnossa, esiintyy erinomaisesti. Jyväskylä RN 19.3. Hilkka 
Salohalla JUN ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan ja mittasuhteiltaan 
oikea, hyvälinjainen nuoren uroksen pää, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saa vielä 
kehittyä, hyvä rintakehä, riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, vahva luusto, hyvät käpälät, hyvä karva-
peite ja väritys, liikkuu erittäin hyvin, hyvä hännän kiinnitys ja asento. Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska 
JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, very nice head, good expression, ears are well 
set, body is well developed for age, enough of neck, normally angulated front and behind, moves ok, good coat, 
nice temperament. Raahe RN 7.5. Elena Ruskovaara JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tiivisrunkoinen, hyväluustoinen, rungoltaan mallikkaasti täyttynyt uros jolla lihaksikas hyvä taka-



osa, riittävä kaula, hyvä leveys etuosassa, kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, erinomainen pään malli, 
kauniit silmät ja ilme, hyvin täyttynyt kuono ja täyteläiset huulet, ikään sopiva karva, hyvät yhdensuuntaiset taka-
liikkeet, etuliike saa vielä kehittyä, riittävä ulottuvuus tällä hetkellä, hieno esiintyjä. Kellokoski ER 3.6. Sandy 
Platt, Iso-Britannia JUN ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Quality blue male with balanced 
head, excellent angles, ribs and quarters, moved soundly but handler doesn’t seem to get the best out of the 
dog. Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka 
maskuliininen kokonaisuus, hyvä pään malli, sopiva vahvuus tämän ikäiselle, vielä kapea edestä, riittävästi kul-
mautunut edestä ja takaa, vankka luusto, hyvä rungon malli, ei parhaassa karvassa tänään, reipas luonne, hie-
man leveät etuliikkeet, muuten liikkuu hyvin. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia JUN ERI 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and type, excellent bones, sufficient head proportions, 
excellent neck, well angulated at both ends, excellent ribcage, sufficient forechest, correct topline, well carried 
tail, could have a bit more power in movement overall, well presented. 
Taipumuskokeet: Kolari 18.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas ja avoi-
men ystävällisesti vieraisiin suhtautuva nuori cockeriuros. Haku ja laukaus: hyväksytty. Riittävällä etäisyydellä 
reipasta hakua, pääasiassa ilmavainuista, pieniä kehoituksia; laukauksesta hetkeksi rauhoittui mutta kehoituk-
sista jatkoi hakua. Jäljestys: hyväksytty. Vauhdikasta tarkkaa jäljestämistä, kulman otti tarkasti, kaatoa nuuhki. 
Vesityö: hyväksytty. Useilla käskyillä, kahta pukkia käytettiin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: hyvin rauhallinen ja yhteistyökykyinen pari. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 20.8. Juhani Heikniemi AVO 2 (a-4, b-9, c-7, d-9, e-3, f-4 = 36 pist). Alusta ohjatusti 
jäljelle, jäljestys etenee rauhallista vauhtia enimmäkseen maavainuun turvautuen; ensimmäisen kulman tuntu-
massa muut hajut houkuttelevat Velmun pois jäljeltä, palaa kuitenkin kehoituksella jäljelle; jäljen sivusta ensin 
kulman ohi, palaa kuitenkin lenkillä kulmalle ja merkkaa makauksen; uuden suunnan varmistamiseen tarvitaan 
kuitenkin pienet lenkit; toinen suora melko jälkitarkkaa työtä, vain kulman tuntumassa tarkistuspyörähdys; kulma 
oikaistaan ja makaus jää merkkaamatta; viimeisen suoran puolivälin jälkeen poron jälkiä tutkitaan jäljen molem-
milta puolilta, tarvitaan kehoituksia että jälkityö jatkuuu; jäljen sivusta sorkan tuntumasta löytyy maittavia poron 
jätöksiä ja ohjaaja on aikeissa keskeyttää kokeen; sitä tuomari ei kuitenkaan hyväksy vaan kehoittaa innosta-
maan koiraa; Velmu hakeutuukin sorkalle jota tutkii kiinnostuneena. 
 
BENCHMARK GOOD GUYS WEAR MUSK 44139/16 s.22.7.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lv & Balt 
Mva Fi Jva TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. C.I.E Benchmark Joval Musk kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Junior hane med välskuret huvud, korrekt bett, fint stop, utmärkt öron placering, utmärkt pigment, tillräckligt 
förbröst, aningen rakställd skuldra, stark rygg, ok kors, välvinklad breda lår, bör svansen ok, fina tassar, rör sig 
trevligt runt om med fint flytt, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. 
 
BENCHMARK HOOKED OF THE ROCK 49338/16 s.13.9.2016 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. By 
Mva Benchmark Queen Of The Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Trevlig hanvalp, välskuret huvud, något avfallande skalle, vackra fasta ögon, korrekt bett, utrycket störs något av 
hur han är trimmad på huvudet, fin silhuet stående, utmärkt förbröst, fina vinkel förhållande bak och fram, bra 
kors, breda fina lår, låg has, rör sig parallellt och vägvinnande, fina tassar, utmärkt pälskvalitet, trevligt 
temperament. Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia JUN ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 10 months, good type, head is not yet finished but is nice type, beautiful eyes, good neck, 
shoulders and topline, moves very well, should be better trained for the show. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, 
Iso-Britannia JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 months old male, short coupled, correct 
size, well shaped head, could have a more masculine outlook, sound mover, good legs and feet, correct topline 
and tailset. 
 
BENCHMARK I’M ST LOUIS PROUD Lt & Ee JMva PMJV-17 15907/17 s.12.1.2017 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) 
& No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 
V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. Benchmark Sundance Kid kasv. 
Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen PEN 1 KP ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erittäin sopusuhtaisesti rakentunut, tyypiltään sopusuhtainen urospentu, melko tuhti runko, kaunis-
ilmeinen pää, hyvät kulmaukset, hyvä karvapeitteen laatu, hyvät liikkeet takaa ja edestä, tasapainoiset sivu-
liikkeet. Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Excellent type, très bonne tête, très bon corps, très bonne structure, très bonnes angulations, bonnes 
allures, poil correct, j’aimerais voir une poitrine plus ouverte et le museau plus forte. Tampere KV 26.11. Paavo 
Mattila JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori uros jolla kaunis pää ja ilme, erin-
omainen kaula, erittäin hyvin kehittynyt runko, erittäin hyvä ylälinja, sopivasti kulmautunut, riittävän vahvat raajat, 
erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä vilkas luonne. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä 
JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Young male, good size, compact body, good head, correct 
tailset, a little straight at shoulders, a little loose at elbows, very good hindquarter angulations, good ribcage, 
chest ok, needs a little more substance, needs a little more reach and drive. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, 
Portugali JUN ERI 1 PMJV-17 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head, good 
proportions, nice expression and pigmentation, correct neck and front and rear angulations, correct topline, 
strong body, nice coat, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN ERI 2 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 11 months old masculine male, good size and square proportions, head in 



correct proportions, althrough I would like more parallel head planes, pleasing expression, correct earset, good 
neck, shoulder and upper arm, excellent hind angulation, level topline sloping towards the end of tail that is 
correctly set and carried, correct coat texture. 
 
BENCHMARK QUIDDITCH KING 46752/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & 
Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 
PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Lv & Ee & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt & 
Balt VMva LtV-09 BaltVV-13 HeW-13 HeVW-13 MVV-14 TlnW-14 TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 Cockergold 
Cool Blue Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, riittävä vahvuusaste, aavistuksen kevytpiirteinen pää, kuono saisi olla vah-
vempi, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvä turkin laatu, iloiset ja 
tasapainoiset liikkeet, kauniisti kannettu häntä, reipas käytös. 
 
BENCHMARK QUITE COOL KING Fi Mva 46753/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & 
Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Lv & Ee & Lt & Balt Mva Ee & 
Lv & Lt & Balt VMva LtV-09 BaltVV-13 HeW-13 HeVW-13 MVV-14 TlnW-14 TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 
Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen KÄY ERI 1 SA PU4 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyväilmeinen pää, hyvä kaula, erinomainen vahva runko, hyvä 
luusto, pysty olkavarsi, hyvin kulmautuneet takaraajat, hyväasentoinen häntä, liikkuu tehokkaalla askeleella, hie-
man löysästi edestä, hyvä turkki. Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, oikeat ääriviivat, hyvän pituinen ja vahvuinen pää, hyvälle tasolle kiinnitty-
neet korvat joissa hyvä pituus, hyvä kaula ja runko, keskivahva eturinta, hyvä hännän kiinnitys, hyvä raajaluusto, 
tiiviit käpälät, etukulmaukset voisivat olla hieman voimakkaammat, suorat edestakaiset liikkeet, liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella mutta arastelee hieman hallin lattiaa, hyvä karvapeite, riittävän iloinen käytös. Varkaus KR 14.5. 
Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice blue 
roan, good head which should be better trimmed, very nice neck and shoulders, well angulated hindquarters, 
strong body, moves well but could be a bit merrier, beautiful coat quality. Lieksa RN 27.5. Viveca Lahokoski 
VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias maskuliininen uros, liioitellut silmäripset muuttavat 
ilmettä hieman vieraaksi cockerille kun cockerin vetoavia silmiä ei näy, ok purenta, hyvä kaula, hyväasentoinen 
lapa joka saisi olla kuivempi, vankka luusto ja runko, hyvä turkin laatu, hyvä suora selkä seistessä, hyvät taka-
kulmaukset, hieman sidotut takaliikkeet, sivuliikkeisiin toivoisin hieman enemmän ryhdikkyyttä ja iloista cockeri-
asennetta. Heinävesi RN 10.6. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, hyvä luusto ja koko, hyvä pään pituus, hyvät korvat ja silmät, tasa-
painoinen ylälinja, hyvä rungon syvyys, niukka eturinta, hyvin kulmautunut, hyvät taka- ja etuliikkeet, tehokas 
sivuliike, hyvä hännän asento liikkeessä. Siilinjärvi RN 3.9. Virpi Montonen VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, maskuliininen, ihastuttava pään ilme, riittävä kaula, 
lavat voisivat olla viistommat, edestä niukasti, takaa hyvin kulmautunut, hyvä leveä reisi, matala kinner, erin-
omainen karvan laatu, liikkuu hyvällä asenteella, etuaskel voisi olla ulottuvampi. Jyväskylä KV 14.10. Frank 
Whyte, Iso-Britannia VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head with good 
proportions and with correct stop, well set ears, very good legs and feet, square in his body with well sprung rib, 
compact, in good coat, moved with steady front action, preferred a little more width in his rear action. 
 
BENCHMARK YOU KNOW ME Fi Jva 32546/14 s.16.5.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road 
e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 Benchmark Quiz Of The Day kasv. 
Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas-
luonteinen, oikealinjainen pää joka saisi olla vankempi, hieman lyhyt kaula, riittävät kulmaukset edessä ja taka-
na, keskivahva luusto, hyvä rungon malli, tänään hieman pulskassa kunnossa, ei aivan parhaassa karvassa, 
ihastuttava luonne, köyristää hieman selkäänsä liikkeessä, muuten liikkuu hyvin. Muurame RN 9.9. Guy 
Jeavons, Kanada AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head proportions, correct strength of 
muzzle and nice full eye, one top incisor is behind the bottom, sufficient front angulation, lacking hind angulation, 
standing close in hocks, lacks drive in rear. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.7. Olavi Nurmiranta SPA 0. [Ei arvostelua]. Petäjävesi 6.8. Paula Valkonen SPA 
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen ja avoin pusuttelija; tulee hyvin toimeen toisten koirien kanssa; 
innostuu ihmisistä ja tykkää huomiosta. Haku ja laukaus: hyväksytty. Hakee hyvällä etäisyydellä innokkaasti ja 
itsenäisesti ilmavainuisesti; haku voisi olla laajempaa mutta näyttö riittää hyväksyttävään suoritukseen; eleetöntä 
rauhallista ohjausta; laukauksesta pysähtyy ja jää kuuntelemaan, vauhti ja laajuus ei muutu laukauksesta; vahtii 
ryhmän ihmisiä. Jäljestys: hyväksytty. Ohjataan jäljelle ja reipasta vauhtia edeten jäljen päällä koko matkan ajan; 
hyvää maavainuista työskentelyä; kulmalla pieni rengas mutta matka jatkuu kaadolle asti itsenäisesti työsken-
nellen; kaadon nuuhkii; loistavaa jälkityötä. Vesityö: hyväksytty. Heitetään pukki riittävään matkaan; reippaasti 
veteen; ui rauhallisesti pukille ja tuo sen ohjaajan käteen; varma suoritus, hyvä rauhallinen uimari. Tottelevai-
suus: hyväksytty. Tottelee hyvin ja on kuuliainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hienoa eleetöntä yhteistyötä; 
jäljestyksen aikana parin työtä on ilo seurata, ohjaaja luottaa koiraan; samaa rauhallisuutta ja työskentely-
varmuutta toivoisin myös hakuun. 



Jäljestämiskokeet: Jämsä 2.5. Esa Pekkarinen AVO 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Koira tutkii alku-
makauksen ja aloittaa hyvin reippaan aivan jälkeä pitkin etenevän pääosin ilmavainuisen jäljestyksen; ensimmäi-
nen osuus tarkasti, kulma hyvin mutta makuu ylitetään; toisella osuudella myös hyvää jäljestystä, koira tekee 
pienen tarkistuslenkin, toinen kulma tarkasti mutta makuu kierretään ulkopuolelta; viimeinen osuus myös nope-
asti; juuri ennen kaatoa koira käy ojasta juomassa ennen kuin jatkaa kaadolle; hyvä äänetön jälkipari mutta 
nopeuteen kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota koska silloin paremmin maltetaan kiinnostua tapahtumista. 
Mänttä-Vilppula 21.5. Arto Kylmälä VOI 2 (a-5, b-8, c-8, d-8, e-3, f-3 = 35 pist). Onni ohjataan jälkityöhön ja se 
aloittaa veriuran seuraamisen maavainua käyttäen; Onni jäljestää kaikki osuudet tarkasti tehden pieniä pistoja ja 
rengastuksia lähinnä löytääkseen parempikulkuisen maastokohdan; ensimmäisellä kulmalla olevaa katkoa Onni 
ei noteeraa vaan jatkaa suoraan aina hukkaan asti, muut kulmat pienellä rengastuksella; hieman ennen kaatoa 
koiran nenään tulee sorkan haju ja se pyörittää koiraa kaadon tuntumassa; kaato löytyy ja Onni jää sitä ihmette-
lemään; makauksista kaksi ensimmäistä nuuhkaisee vauhdista, kaksi viimeistä ohittaa; erittäin lupaava jäljestäjä 
kunhan katkokulma ja makausten merkkaus opitaan. Jämsä 27.5. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-10, e-2, f-
5 = 45 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Onni merkkaa makuun ja ripeästi maavainulla matkaan; Onni jäljestää tarkasti 
jälkiuralla koko matkan; ensimmäinen kulma pienellä taustan tarkistuksella, katkolla Onni huomaa heti veren 
lopun, pieni rengastus ja saapasjälkiä veren alkuun, kolmas kulma jälkitarkasti; makuista Onni ohittaa ensimmäi-
sen, muut merkkaa nopeasti nuuhkaisten; kaadolle suoraan, sitä Onni nuuhkii mutta voisi tutkia hieman pidem-
pään; erinomainen äänetön jäljestys. Keuruu 18.6. Sari Kangaslampi VOI 1 (42 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
Jämsä 27.8. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-8, e-3, f-5 = 44 pist). Reipas lähtö ja jäljestys; heti alkuun 
polulle, tulee sieltä kuitenkin takaisin; katkokulma parilla lenkillä, muut kulmat tarkati; makauksista ensimmäinen 
tarkistaen, muut yli; kaatokäytös hyväksytty. 
 
BENJAMIN 41507/15 s.7.7.2015 i. Westerner Higher Up e. Dasher Beauty Dream kasv. Taru Pistemaa 
Näyttelyt: Oulainen RN 6.5. Hannele Jokisilta AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, voimakas maskuliininen kokonaisuus, päässä hyvä vahvuus mutta otsapenger kovin loiva, saisi olla 
voimakkaammin kulmautunut edestä, keskivahva luusto, ikään sopiva runko, riittävät takakulmaukset, hyvä 
karvan laatu, erinomainen luonne, liikkuu hieman kapeasti takaa ja löysästi edestä mutta erinomaisella iloisella 
asenteella. 
 
BREEZE HURRICANE 29413/14 s.23.4.2014 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Breeze Tennesee 
Tango kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Liki 3-
vuotias, hyvän kokoinen, aavistuksen matala, kaunis uroksen pää, hyvä ilme ja purenta, hyvä kaula ja ylälinja, 
erinomainen eturinta ja runko, oikein kulmautunut takaa, rintalasta voisi olla hieman pidempi, liikkuu riittävän 
tehokkaasti, itsevarma käytös. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Upstanding blue male, good head proportions, excellent neck and angles, good bone, well 
developed rib and wide quarters, moved soundlyl with drive, up to size. 
 
BREEZE XANTE AVEC Ee & Lv JMva 53557/12 s.29.8.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Lt 
Mva Francini’s Favola kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
head, slightly loose eye, good topline, correct substance, well sprung, would prefer slightly short loin. Vaasa KV 
9.4. Lotte Jörgensen, Tanska AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuline head, very 
nice expression, neck is well set on strong body, nice topline, normally angulated front and behind, moves well, 
good coat and colour, well presented. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 5 years, excellent type, size and proportions, masculine enough, very beautiful head and 
expression, well set ears, excellent neck, topline, tailset and tail carriage, needs more angulation front and rear, 
needs more forechest, excellent ribcage and body, excellent coat quality and condition, moves close behind and 
loose in elbows, moves very well, could cover more ground. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 15.7. Ville Lahtinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
BREEZE XAUKKI MAYBE TRACKER Fi Jva 53556/12 s.29.8.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellen-
stein e. Lt Mva Francini’s Favola kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 23.4. Piia Kairenius VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö jonka jälkeen alkaa tarkka pääosin maavainuinen maastoon sopivavauhtinen jälkityö; kaikki osuudet ede-
tään hyvin jälkiuralla vain muutamia mainittavia tarkistuksia tehden koko matkan aikana; kaikki makaukset Sauk-
ki merkkaa erinomaisesti; ensimmäinen kulma jäljen mukaisesti, toinen kulma (jolla katko) teettää paljon työtä 
mutta uutterasti rengastusta aina laajentaen lopulta löytää uudelle osuudelle, kolmas kulma ensin yli ja sitten 
useammalla rengastuksella viimeiselle osuudelle; kaadon ohittaa hieman sivusta mutta rekisteröi veren päätty-
misen ja sitkeästi hakien löytää sorkan joka kiinnostaa; erinomainen parivaljakko jonka työskentelyä on ilo seura-
ta; ohjaaja luottaa erinomaisesti koiraansa ja antaa sille täyden työrauhan; tänään kuitenkin kulmat ja erityisesti 
katko teettävät runsaasti työtä, mikä vaikuttaa pisteisiin; erinomainen suoritus. Pyhtää 7.5. Satu Savolainen-Pulli 
VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Ohjattu lähtö, Saukki jäljestää miellyttävää kävelyvauhtia maa-
vainua käyttäen melko jälkitarkasti; makauksista merkkaa kaksi erinomaisesti ja yhden hieman nopeasti; kaksi 
kulmaa jäljen mukaisesti ja toisella kulmalla oleva katko laajalla kaarroksella siten että osuuden alusta jää pätkä 
jäljestämättä; ensimmäisellä ja viimeisellä osuudella pienet tarkistukset jäljen sivuun; kaadolle tullaan suoraan ja 
se kiinnosti. Luumäki 14.5. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-5, b-9, c-4, d-8, e-3, f-5 = 34 pist). Hyvin rauhoitettu ja 
ohjattu lähtö, Saukki aloittaa alkumakauksen tutkittuaan rauhallisesti ja jälkitarkasti etenevän jäljestyksen; työtä 



tehdään pääasiassa jälkiuralla, vauhti on jäljestykseen sopivaa; makauksista kaksi osoitetaan, kaksi mennään yli 
osoittamatta; katkokulma selvitetään jäljentekijän jälkiin tukeutuen, toinen ja kolmas tarkistuslenkein; noin 70 
metriä ennen kaatoa Saukki pysähtyy ja tutkii maastoa tarkkaan eikä jostain syystä etene; mennään eteenpäin ja 
jäljestetään sorkalle, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; hieno hyvin etenevä ja jälkitarkka suoritus mutta viime 
hetken pysähdys/hukka vie palkintosijan. Virolahti 28.5. Pasi Kemppainen VOI 2 (a-5, b-7, c-6, d-13, e-3, f-4 = 
38 pist). Koiran rauhoittelu ennen lähtöä, tarkka alun tutkinta ja sitten hyvin ohjattuna jäljelle; innokas pääosin 
maavainuinen koira aloittaa ripeävauhtisen jälkiuralla etenevän työn ja kaadolle tultaessa on tehty yksi narun 
mittainen tarkistuslenkki; kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden; makuista kaksi ensimmäistä osoitti hyvin mutta 
kaksi seuraavaa hieman hätäisesti; ensimmäinen kulma katkolla suoraan jatkoon veren lopusta, normikulmat 
vaivatta alle narun mitan tarkistuksella; kaikeksi harmiksi heti ensimmäisen osuuden alkupuolella ollut oja ja 
kosteikkoalue tuoreine hirvenjälkineen viekoitti koiran ensin hukan rajoilla olleeseen tarkisteluun jolta palasi 
aivan jäljen tuntumaan mutta palasi niille hukan arvoisesti; osaava jäljestäjä jolla eväät huippupisteille. Kouvola 
4.6. Marko Saarni VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-10, e-3, f-4 = 41 pist). Koira jutellaan jäljelle, alkaa rauhallista vauhtia 
etenevä jälkityö, mennään maa- ja ilmavainulla; ensimmäinen osuus vaikea, koira pysähtelee ja tutkii jäljen 
sivustaa, makuu kuitenkin löytyy ja nuuhkitaan kulma tarkasti; toisen osuuden alussa taas laajat lenkit ja jälki 
ylitetään, lopulta löytää takaisin; makuu ohi ja katkokulma ensin yli, sitten laaja lenkki; jatko löytyy, makuu ohi ja 
yksi laajempi lenkki jäljen sivuun; kulmalla suuntalenkki ja viimeinen osuus hienosti aivan jälkiuralla; makuut 
nuuhkitaan ja kaato löytyy ja kiinnostaa; alussa vaikeuksia mutta loppua kohti paranee. Luumäki 18.6. Riitta 
Helle VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-4 = 45 pist). Aluksi tehdään valjastarkistus ja rauhoitetaan koira ennen 
alkumakausta, mikä tutkitaan ja sitten valjaista ohjaten matkaan; jälkeä edetään pääosin maavainulla aivan 
jäljellä tai sen välittömässä läheisyydessä; koko matkalla tehdään vain pari pientä pistoa ja yksi hiukan pidempi 
hiukan ennen viimeistä kulmaa; suoraan kaadolle mikä kiinnosti; toinen kulma (jolla katko) selviää pienellä taus-
tan tarkistelulla ja yhdellä laajalla lenkillä ja loppu jäljentekijöiden jälkiä, ensimmäinen ja kolmas kulma lähes 
kulman mukaisesti; makauksista ensimmäinen ja neljäs osoitetaan todella nopealla pysähdyksellä ja toinen ja 
kolmas riittävästi; hyvä reipas suoritus. Kouvola 9.7. Satu Koski VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). 
Koira rauhoitetaan ennen alkumakauksen osoittamista, alkumakaus tutkitaan ja krepitys edetään ohjatusti; alkaa 
maavainuinen sopivavauhtinen jälkityö; koira etenee osuudet veriuran päällä tai sen välittömässä läheisyydessä 
lukuunottamatta yhtä yli narun mittaista tarkistuslenkkiä kolmannella ja neljännellä osuudella; ensimmäinen kul-
ma (jolla katko) selviää taustapistolla ja jäljentekijöiden jälkien avulla, toinen ja kolmas kulma tarkasti; makauk-
sista ensimmäinen, toinen ja kolmas merkitään hyväksyttävästi, neljäs ohitetaan sivukautta; kaadolle suoraan, 
jää tutkimaan sorkkaa; varma äänetön suoritus. Luumäki 6.8. Mari Myllynen VOI 2 (a-3, b-6, c-6, d-9, e-3, f-3 = 
30 pist). Koira tutkii alkumakauksen josta hyvin ohjattuna ilma- ja maavainuiseen jäljestykseen maastoon sopi-
valla vauhdilla; ensimmäinen osuus jäljellä, ensimmäinen makaus merkaten, kulma takapistolla; toinen osuus 
parilla kaarroksella, toinen makaus nopaten, toinen kulma (jolla katko) selviää rengastaen kolmannelle osuu-
delle; heti kolmannen osuuden alussa laaja tarkistuslenkki, kolmas makaus nopaten, loppuosuus jäljen sivussa, 
kolmannesta kulmasta jatketaan suoraan hukkaan asti; uusi alku neljänneltä osuudelta, jälkitarkkaa, makaus 
merkaten nopeasti; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa hukka, vaillinaisesti merkatut 
makuut ja tarkistelut; tänään riista pyöritti osaavaa jäljestäjää. 
 
CLAREMARK NEVER PARK HERE 47543/14 s.16.8.2014 i. Fi & Cr & Ph & Ee & Ge & Ro & Cy & Bg & Md & 
Mk Mva Claremark Just For Fun e. Fi & Hr Mva Rancecraig My Fair Lady kasv. Elisa Kangaskoski 
Näyttelyt: Saarijärvi KR 23.7. Irina Poletaeva AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvä tyyppi, vahva luusto, raskas ja liian korkea kallo, saksipurenta, niskan kaari voisi olla selvempi, ylälinja voisi 
olla stabiilimpi liikkeessä, hyvä rintakehän pituus mutta eturinta voisi olla paremmin kehittynyt, riittävät kulmauk-
set, askelpituus voisi olla pidempi, kintereet eivät ole riittävän vahvat, karva voisi olla silkkisempi, hyvä luonne, 
kaunis väri. Suonenjoki RN 30.7. Martin Johansson, Ruotsi AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Vackert huvud, fint uttryck, kunde ha lite mer utfylld i bröstkorgen, lite brant i korsen, korrekt vinklad bak, 
rör sig kort och underställd bak och vill gärna gå över till gallop, bra päls och temperament. 
 
COASTLINE JOHNNY B.GOOD C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt 
VMva  HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 
57523/09 s.14.10.2009 i. Gb Sh Ch Bitcon Lets Dance e. Fin Mva Coastline Hippie Girl kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia VET ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Well balanced head with good expression, well set ears, good neck and square and compact 
body, very good legs and feet, free and active on the move, holding a balanced outline, presented in very good 
coat and condition. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET BIS3-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen veteraani, kauniissa näyttelykunnossa, kaunis pää ja ilme, samoin kaula, 
erinomainen runko, ylälinja ja raajat, erinomainen karva, erinomaiset liikkeet ja miellyttävä käytös. Helsinki KV 
8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä VET ERI 1 HeVW-17 SA PU1 HeW-17 ROP ROP-VET RYP1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, compact body, beautiful head, very good angulations, good rib-
cage and chest, correct coat texture, good movement and very good topline. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, 
Portugali VET ERI 1 PMVV-17 SA PU1 PMV-17 ROP ROP-VET RYP4 BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely cocker, excellent head proportions, lovely expression, correct bite, well angulated, 
excellent model of the breed, good coat quality, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti 
VET ERI 1 VV-17 SA PU1 V-17 ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine yet elegant 
older male, shown in excellent condition, excellent breed type, pleasing head, excellent and elegant neck that 
falls smoothly to well laid back shoulders, excellent forechest, level topline that slopes to correctly set tail, 



excellent hind angulation, moves freely with good reach and drive, showing his merry temperament all the time, 
beautiful coat. 
 
COCKERDREAM’S ASLAN SE56388/2015 s.30.10.2015 i. Barktown’s Crazy Franz e. Rosinedals Quite A 
Dream kasv. Christine Forsbäck 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi ja mittasuhteet, melko kookas kokonaisuus, hyvä pään pituus, miellyttävä ilme, kaunis kaula, hyvä 
eturinta ja lupaava runko, sopiva luuston vahvuus, voimakkaasti kulmautunut takaa, niukemmin edestä, hyvä-
laatuinen karva rungossa, niukka hapsutus, liikkuu iloisesti, etuaskeleessa tulisi olla enemmän liikkuvuutta, 
reipas luonne. 
 
CRAB APPLE’S CAFÉ MOCHA 24972/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On 
Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Koon ylärajoilla, vahva ja hyvin kehittynyt mutta yleisvaikutelma on hieman raskas johtuen ylipainosta, pitkä 
komea pää, hieman korkea otsapenger, hyvä ylälinja, vankka luusto ja raajojen kulmaukset, hyvälaatuinen 
melko runsas karva, liikkuu hyvin. 
Taipumuskokeet: Janakkala 10.6. Anu Kokkarinen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Hessu on 
iloinen, vilkas ja avoin; se nauttii rapsutuksista, häntä heiluu ihmisille ja koirille. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Hessu aloittaa itsenäisen innokkaan haun, se käyttää enimmäkseen ilmavainua; rauhoituttuaan hieman käy 
katsomassa ampujaa; ampumisen jälkeen pieni tovi ihmettelyä ja haku jatkuu taas; reipas luoksetulo. Jäljestys: 
hyväksytty. Innokkaasti jäljelle; Hessu käyttää maavainua ja etenee ripeästi ja tarkasti laahausjäljellä; kulma 
ratkeaa helposti; tulee suoraan fasaanille jota nuuhkii innoissaan; hyvä ja hyvin jarrutettu suoritus. Vesityö: 
hyväksytty. Halukkaasti veteen uimaan; tuo pukin ohjaajalle käteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hessu tottelee 
hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: vähäeleistä rauhallista työskentelyä; ohjaaja luottaa taitavaan koiraansa. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 9.7. Mari Myllynen AVO 1 (a-5, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Koiralle osoite-
taan alkumakaus josta ohjattuna pääosin maavainuiseen reipasvauhtiseen jäljestykseen; kaikki osuudet men-
nään vain parilla pyörähdyksellä, muutoin jälkitarkkaa; ensimmäinen makaus merkaten, kulma tarkasti, toinen 
makaus yli, kulma tarkasti; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin harmittavasti vaikuttaa muutamat 
tarkistelut ja merkkaamaton toinen makaus; hieno suoritus ensikertalaiselta, makauksien merkkaus kuntoon ja 
kokemusta lisää, niin täydetkin pisteet ovat mahdollisia. Luumäki 21.7. Jukka Kuparinen AVO 1 (a-6, b-10, c-9, 
d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Rauhoitettu lähtö, ohjaaja jarruttaa koiran etenemisen rauhalliseksi kävelyvauhdiksi; 
ensimmäisellä osuudella pari pientä tarkistusta, muuten hyvin jäljen päällä edeten; toisella osuudella muutama 
tarkistus jäljen sivuilla, jäljen vierestä lähteneet linnut olivat viedä mukanaan mutta terävä kielto ja kehotus jäljel-
le toivat koiran takaisin jäljelle; viimeinen osuus hyvin; molemmat makuut osoitettiin vain nopeasti nuuhkaisten; 
kaadolle suoraan ja se kiinnosti; hieno suoritus.  
 
CRAB APPLE’S CHOCOLATE SHOT 24970/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze 
Whiskey On Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista 
tyyppiä, hyvät mittasuhteet, sopiva vahvuusaste, hyvä pään pituus, hieman syvä kallo-osa, melko pyöreät ja 
vaaleahkot silmät, erinomainen eturinta ja runko, rintalasta voisi olla hieman pidempi, hyvin kulmautunut, erin-
omainen turkin laatu, liikkuu hyvin takaa, etuaskel saisi olla ulottuvampi, iloinen reipas käytös. Kotka KV 17.6. 
George Schogol, Georgia JUN ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, quite short 
in body, clean head, a bit exaggerated head, correct movement, little bit loose behind. 
 
CRAB APPLE’S ESPRESSO 24971/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On 
Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, 
hyvin kehittynyt, hyvän kokoinen, vielä kulmikas pää jossa hyvät silmät ja purenta, hyvä kaula ja ylälinja, oikein 
kulmautunut takaa, saa vielä kehittyä edestä, ikään nähden hyvä runko, liikkuu riittävän tehokkaasti, mukava 
käytös. Hirvensalmi RN 15.4. Paula Rekiranta JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
nuori uros jolla hyvät mittasuhteet, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman laskeva kuono-osa, 
riittävän tummat silmät, hyvä kaula, hieman pysty lapa ja suora olkavarsi, vielä kapea edestä, hyvä rinnan 
syvyys, hyvä kinnerkulmaus, oikea karvan laatu, liikkuu hyvin edestä, takaa vielä kapeasti ja hieman voimatto-
masti, iloinen luonne. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin rakentunut uros, kaunisilmeinen pää, hieman taakse laskeva kallolinja, erinomainen kaula, sopusuhtainen 
runko ja luusto, hyvin kulmautunut, erinomainen ylälinja, hyvälaatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä 
käytös. 
Taipumuskokeet: Janakkala 10.6. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rudi on sosiaa-
linen ja kontaktivalmis nuori uros. Haku ja laukaus: hylätty. Rudi aloittaa kasvillisuutta tutkien, myös kuusen 
kerkistä otetaan maistiaiset; tänään kiinnostavat kuivat oksat eikä haku pääse käyntiin; laukausta Rudi säpsäh-
tää mutta haku jää ohjaajan lähettyvillä pysyttelemiseksi. Jäljestys: hyväksytty. Rudi perehdytetään hyvin jäljelle; 
sopivaa vauhtia edetään kulmalle jossa Rudi katsahtaa ohjaajaa ja jatkaa oikeaan suuntaan; kaato nuuskitaan 
tarkoin; hyvä suoritus. Vesityö: hyväksytty. Rudi menee käskystä veteen tuoden riistapukin ohjaajan käteen. 
Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvin tottelevainen nuorukainen. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: eleetön miellyttävä 
yhteistyö jatkuu koko kokeen ajan. Luumäki 22.7. Meerit Kuparinen SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 



Jäljestämiskokeet: Iitti 26.7. Leena Kähkönen AVO 2 (a-3, b-5, c-4, d-12, e-3, f-3 = 30 pist). Koiralle esitellään 
lähtömakaus ja kehujen kannustamana maavainua käyttäen työhön; ensimmäinen osuus menee ihmetellessä ja 
miettiessä, ensikertalaisia kun ollaan; mietitään hukkaan asti; uusin voimin liki ensimmäistä kulmaa joka kiinnos-
taa niin että makaus osoitetaan ja vaivatta toiselle osuudelle; nyt jälkimoottori käynnistyy, työskennellään aalto-
liikkeillä reippaasti toinen osuus, toinen kulma hyvin, makaus ohi sitä vilkaisten; kolmas osuus hyvin; sorkalle 
tullaan ja jäljestys päättyy; tämän päivän pistesaldoa laskee epävarmuus ja hidas eteneminen ensimmäisellä 
osuudella, muutoin hyvä suoritus koirakolta. 
 
CRAB APPLE’S FIDDLER ON THE ROOF 11909/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Triplet Old Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen 
uros, sopusuhtainen runko, hyvä selkälinja ja raajat, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, saisi esiintyä vapau-
tuneemmin. 
 
CRAB APPLE’S FOOTBALL STAR 46321/15 s.9.8.2015 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab 
Apple’s The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Kouvola 8.7. Anu Kokkarinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 7.5. Karoliina Viitamäki AVO 1 (a-5, b-9, c-7, d-13, e-3, f-4 = 41 pist). Koiralle osoi-
tetaan jälki, makuu nuuhkitaan ja ohjaten jäljen alkuun, alkaa mukavavauhtinen jäljen päällä ja jäljen molemmin 
puolin polveileva jälkityö; ensimmäinen osuus parilla pienellä tarkistuksella ja toisen osuuden loppupuolella 
enemmän tarkastelua riistan jäljille; kolmannen osuuden alussa tarkastelu vie risukkoisessa maastossa jonkin 
verran aikaa ja tarvitaan pari kehoitusta jotta matka jatkuu; ensimmäinen makuu pysähdytään ja nuuhkitaan, 
samoin toinen; ensimmäinen kulma ensin suoraan yli ja kaartaen takakautta toiselle osuudelle, toinen kulma 
hyvin; kaadolle hieman sivusta ilmavainulla, nuuhkii ja jää luo; hyvää työtä ensikertalaiselta; pisteisiin vaikuttaa 
tänään tehdyt tarkastelut, kokemus tuo lisää varmuutta ja näiden tarve vähenee. 
 
CRAB APPLE’S GOALKEEPER 46317/15 s.9.8.2015 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s 
The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tasapainoinen, keskikokoinen, keskivahva uros, hyvät mittasuhteet, turhan korkea otsapenger ja kevyt kuono, 
pitkä kaula, hyvä selkälinja ja hännän kiinnitys, hyvä lapakulmaus ja eturinnassa tarpeeksi täytettä, hyvät taka-
kulmaukset, oikean laatuinen karva, reipas käytös. 
Taipumuskokeet: Kouvola 8.7. Anu Kokkarinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
CRAB APPLE’S HIAWATHA 11153/15 s.24.11.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple’s White Chocolate kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen 
uros, erittäin hyvää tyyppiä, hyvän mallinen uroksen pää, miellyttävä ilme, antaa hieman etumatalan vaikutel-
man, kaunis kaula, niukka eturinta, hyvä runko, lyhyt pysty olkavarsi ja hieman niukka kinnerkulmaus, oikean 
laatuinen kaunis turkki, erittäin hyvä luusto, saisi liikkua tehokkaammin, miellyttävä luonne. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.6. Mari Myllynen VOI 0 (0 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus josta ohjattuna 
paikoin reipasvauhtiseen jäljestykseen; ensimmäinen osuus jälkitarkkaa aina ensimmäiselle makaukselle saak-
ka, sen merkkaa; sen jälkeen alkavat riistan jäljet pyörittämään koiraa ja jäljestys muuttuu levottomaksi koiran 
tehdessä paljon tarkasteluja; ensimmäinen kulma hyvin mutta toisen osuuden alussa riistan aiheuttama pyöritys 
vie lopulta kauas jäljeltä, ensimmäinen hukka; uusi alku, makaus hyvin merkaten, loppuosuus aaltoillen jäljen 
molemmin puolin, toinen kulma hyvin; kolmas osuus aloitetaan aaltoillen jäljen päällä, kolmas makaus hyvin 
merkaten; tämän jälkeen valutaan jäljen sivuun ja koira lopettaa työskentelyn – toinen hukka; uusi alku, saavu-
taan kolmannelle kulmalle jolla katko; katko ei selviä koiralle, kolmas hukka ja tuomari keskeyttää kokeen, harjoi-
tellen kaadolle; tänään metsän tuoksut veivät koiraa uupumiseen saakka; koira kuitenkin osoitti olevansa taitava 
jäljestäjä, harjoittelua riistarikkaassa maastossa ja kuntoa lisää, niin alkaa aivan varmasti hyvää tulosta synty-
mään. 
 
CRAB APPLE’S JÄGERMEISTER 19206/12 s.31.1.2012 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, 
oikean kokoinen, hieman kevytrunkoinen, oikean pituinen pää, kuono voisi olla vahvempi, oikea purenta, hyvä 
kaula, riittävästi runkoa, ok eturinta, oikein kulmautunut takaa, hieman niukemmin edestä, saisi liikkua tehok-
kaammin, hyvä karvan laatu, varma käytös. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY EH 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koon ylärajoilla, hieman pitkärunkoinen, tukevassa kunnossa, kovin jyrkkä ja 
korkea otsapenger, pienet silmät, täyteläinen eturinta, vankka luusto, erinomainen karvan laatu, taka-askeleessa 
saisi olla enemmän tehoa ja voimaa, erittäin iloinen ja ystävällinen. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.6. Mari Myllynen AVO 3 (a-2, b-3, c-3, d-8, e-3, f-1 = 20 pist). Koira rauhoite-
taan alkumakuulle josta hyvin ohjattuna sopivavauhtiseen jäljestykseen maa- ja ilmavainulla; ensimmäinen 
osuus aaltoillen jäljen molemmin puolin, ensimmäinen kulmamakuu oikaistaan; toinen osuus jäljen päällä aina 
osuuden loppupuolelle asti kunnes määrätietoinen poistuminen sorkanjälkien perään, ensimmäinen hukka; uusi 
alku, toinen kulmamakaus ohitetaan ja pyöritään hetki kulman takana, kuitenkin kolmannelle osuudelle palaten; 
kolmas osuus alkuun tarkkaa mutta valutaan jäljen sivuun, sieltä kehoituksella palaten mutta jatkaen siitä jäljen 
yli sitä noteeraamatta aina toiseen hukkaan saakka; uusi alku, jälkitarkasti suoraan kaadolle ja se kiinnosti; 



tänään pisteisiin vaikuttaa kaksi hukkaa ja molemmat kulmamakaukset, riistavietti oli tänään suurempi kuin kiin-
nostus keinotekoiseen verijälkeen; runsaasti harjoittelua riistarikkaassa maastossa, niin pisteet varmasti parane-
vat. Kouvola 9.7. Mari Myllynen AVO 3 (a-2, b-3, c-2, d-11, e-3, f-2 = 23 pist). Koira rauhoitetaan alkumakuulle 
josta hyvin ohjattuna ilma- ja maavainuiseen jäljestykseen maastoon sopivalla vauhdilla; tästä huolimatta heti 
ohjauskrepityksen jälkeen koira poistuu määrätietoisesti riistanjälkien perään, ensimmäinen hukka; uusi alku, 
loppuosuus jäljellä lukuunottamatta yhtä laajahkoa kaarrosta, edes teeripesue ei saanut koiraa lopettamaan 
jäljestystä, ensimmäinen makaus yli, kulma hyvin; toinen osuus jäljellä tai tuntumassa, lopussa laajempi kaarros, 
toinen makaus hyvin merkaten, kulma teettää runsaasti työtä mutta kehoittamalla lopulta selviten; kolmas osuus 
mallikkaasti melkein loppuun saakka mutta noin 50 metriä ennen kaatoa määrätietoinen poistuminen jäljeltä, 
toinen hukka; uusi alku, sorkalle suoraan, merkaten ja jääden; tänään pisteisiin vaikuttaa kaksi hukkaa, ensim-
mäinen makaus, toinen kulma ja tarkistelut; riistanjäljet pyörittivät tänään koiraa harmittavasti, mutta hienoakin 
jäljestystä nähtiin, uutta yritystä vain. 
 
CRAB APPLE’S PIANO MAN 11904/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Old 
Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kotka PN 13.5. Tarja Löfman BABY 1 KP ROP-pentu RYP1-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 5 kk vanha, erinomaisen tyyppinen kompakti urospentu, hyvä purenta ja pigmentti, tyypilliset pään 
mittasuhteet mutta vielä erisuuntaiset linjat, hyvä ylälinja ja kulmaukset, lupaavan mallinen rintakehä, liikkuu 
hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä, erinomainen karvan laatu ja mukava käytös. Kotka PN 14.5. 
Jussi Liimatainen BABY 1 KP ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, hyvät mittasuhteet, täyteläinen riittävän pitkä kuono-osa, korkeat otsaluut, hyvä kaula ja ylälinja, erinomai-
sesti kulmautunut edestä, hyvä rintakehän malli, vahva luusto ja käpälät, hyvä takaosa ja oikein asettunut häntä, 
liikkuu hyvällä askelpituudella, käyttää häntäänsä oikein. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen PEN 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin kehittynyt, komea, vahva ja hyvärakenteinen nuori uros, 
pitkä pää, hieman korkea otsapenger ja taakse laskeva kallo, tummat melko pienet silmät, pitkä kaula, hyvä 
lapakulmaus ja täyteläinen eturinta, syvä pitkä ja tilava rintakehä, erinomaiset takakulmaukset, vetävä askel, 
valitettavasti toinen alakulmahammas on ahdasasentoinen ja painuu kitalakeen. 
 
CRAB APPLE’S PLAYMAKER 46322/15 s.9.8.2015 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s 
The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka-
rakenteinen uros, hyvät mittasuhteet, oikea purenta, vahva pää, voimakas otsapenger, erinomaiset huulet, 
kaunis kaula ja ylälinja, vahva luusto, niukka eturinta, hyvä rungon malli, riittävät kulmaukset edessä ja takana, 
oikea-asentoinen häntä, liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvälaatuinen runsas turkki. Jyväskylä RN 19.3. Hilkka 
Salohalla NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, pään linjat saisivat 
olla paremmat, hyvä purenta, hieman löysät silmäluomet, riittävä kaula joka saisi kiinnittyä kauniimmin, hyvä 
selkälinja, vielä hieman puutteellinen eturinta ja rintakehä, riittävä luusto, niukasti kulmautunut, hyvä karvapeite, 
hieman luisu lantio ja alas kiinnittynyt häntä, saisi liikkua pidemmällä askeleella. Tervola RN 15.4. Marjatta 
Pylvänäinen-Suorsa NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, kevyt luusto, 
hieman lyhyt pää, selvä otsapenger, tummat silmät, löysät silmäaukot, lyhyt kallo, seistessä tasapainoinen, 
niukka eturinta, runko vielä kehittymätön, hyvä häntä, hyvät etu- ja takaliikkeet, sivuliikkessä saisi olla pidempi 
askel. Raahe RN 7.5. Elena Ruskovaara NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä sukupuoli-
leima, keskivahva raajaluusto, hyvät mittasuhteet, rintakehässä voisi olla vähän enemmän pituutta, sopivat taka-
kulmaukset, hiukan korkeat kintereet, keskipitkä kaula, turhan lyhyt olkavarsi, maskuliininen pää, tummat silmät, 
hiukan avoimet silmäluomet, ylälinja ja liikkeet tarvitsevat vielä aikaa, takaliike on vähän ahdas ja sidottu ja ylä-
linja putoaa hieman sään takaa liikkuessa, myös etuliike saa tulla ulottuvammaksi, hyvä näyttelykunto ja esiinty-
minen. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bigger 
dog of a nice type, excellent coat and condition, nice head, too much skin on the neck, correct topline and under-
line, needs more front angulation, good bones, nice temperament, correct coming and going. Oulu KV 16.7. 
Athanasios Garivaldis, Kypros NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size of male, 
correct colour of eyes and nose, correct and full bite, nice muzzle, nice set of ears, nice coat condition, correct 
chest, correct angulation, excellent movement. 
Taipumuskokeet: Luumäki 22.7. Meerit Kuparinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 21.7. Jukka Kuparinen AVO 1 (a-6, b-10, c-10, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Hyvä 
nopea lähtö, koira jäljestää reipasta maastoon sopivaa vauhtia; ensimmäinen osuus lähes jälkitarkasti, vain pari 
pientä pistoa jäljen sivuun, ensimmäisellä kulmalla olleen makuun oikaisi ja jatkoi toiselle osuudelle; toisella 
osuudella enemmän pieniä tarkistuksia mutta eteni hyvin, toisen makuun ja kulman osoitti hienosti; viimeinen 
osuus taas hienosti suoraan kaadolle ja jäi innokkaasti tutkimaan sorkkaa; hieno suoritus. Pyhäntä 13.8. Juha 
Karlström AVO 1 (a-6, b-10, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Ohjattu lähtö, rauhallinen maavainuinen suoritus; 
runsaat ojat aiheuttivat pientä suunnan hakua, muuten erinomaista jäljestystä; ensimmäinen kulma ja makaus 
oikaistaan jälkinarun verran kun ojasta ei löytynyt mieluista ylityspaikkaa; toinen makuu merkataan, kulmalla 
suunnanvarmistuslenkki; kolmas osuus suoraviivaisesti suoraan kaadolle, jää siihen; erinomainen suoritus. 
 
CRAB APPLE’S ROCK ’N’ ROLLER 11905/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet 
Old Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kotka PN 13.5. Tarja Löfman BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk vanha, mitta-
suhteiltaan tyypillinen urospentu, hyvä purenta ja pigmentti, vielä erisuuntaiset pään linjat, luomet voisivat olla 
tiiviimmät, tasapainoiset kulmaukset, leveä mutta hieman matala rintakehä, liikkuu reippaasti, hyvä ylälinja ja 



mukava käytös. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 10 months old male, well shaped head, correct leathe, well angulated front and rear, sound active mover, 
a little long in loin couplings. 
 
DAVICO WIZARD WHISTLER Fi Jva Fi Kva-J 21964/12 s.26.2.2012 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. 
Fi Kva-J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 14.5. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-6, b-6, c-5, d-12, e-3, f-5 = 37 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö, Pojalle osoitetaan alkumakaus jonka se tutkii; aloitetaan reipasvauhtinen jäljestys joka tapahtuu pääosin 
maavainuisesti aivan jälkiuran päällä; makauksista ensimmäinen yli pysähtymättä, kolme seuraavaa pysähtyen 
ja osoittaen; katkokulma selvitetään rengastaen ja osin jäljentekijän jälkiä, toinen kulma pienellä rengastuksella 
ja kolmas jälkitarkasti; hieman ennen kaatoa ajaudutaan jäljen vasemmalle puolelle josta aina tielle asti; palaute-
taan ja tullaan sorkalle, kaato kiinnostaa ja jää viereen; tänään yksi pieni haksahdus pudottaa huippupisteitä ja 
palkintosijan. Virolahti 28.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-2, f-5 = 46 pist). Koira tutkii ohjaa-
jan osoittaman alun, sitten lyhyellä narulla jäljelle, maavainuinen koira jäljestää reipasta kävelyvauhtia jälkiuralla; 
ensimmäisen osuuden alkupuolella laajahko tarkistus viereiselle uralle, toinen samanlainen tulee kolmannen 
osuuden  loppupuolella; makuut osoittaa kaikki mutta kaksi viimeistä hieman hätäisesti; normikulmat ongelmitta, 
toisen kulman katko selviää ensin veren lopusta tausta tarkistaen ja sitten tekojälkiä seuraten; kaadolle suoraan 
se pikaisesti nuuhkien, voisi olla siitä kiinnostuneempi; erinomainen osaava jäljestäjä. Imatra 11.6. Satu 
Savolainen-Pulli VOI 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, Poika jäljestää mukavaa kävelyvauhtia tehden runsaasti tarkistuk-
sia jäljen sivuun koko jäljen ajan; ensimmäinen kulma tarkastamalla, toisella kulmalla oleva katko ensin rengas-
taen ja sitten ihmisjälkiin tukeutuen seuraavalle osuudelle ja kolmas kulma ulkokautta; makauksista Poika merk-
kaa kaksi; kolmannella osuudella Poika poistuu jäljeltä määrätietoisesti, hukka; neljännen osuuden alussa tuo-
mari keskeyttää kokeen kun aikaa on kulunut jo 48 minuuttia; ajoittain Poika vilautteli jäljestäjän taitojaan mutta 
tänään metsässä oli verijälkeä kiinnostavampia hajuja. Luumäki 17.6. Rauli Markelin VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, 
e-3, f-5 = 45 pist). Osoitetaan lähtömakaus josta Poika aloittaa omatoimisesti maa- ja ilmavainuisen reipas-
vauhtisen jäljestyksen; enimmäkseen jäljen päällä mutta kaikilla osuuksilla tarkistuksia jäljen sivuille jotka loppua 
kohden suurenevat; kaikki makaukset merkkaa pysähtyen ja haistellen; kulmista ensimmäinen (jolla katko) ensin 
tausta tarkistaen parilla lenkillä jatkoon, toinen kahdella lenkillä ja kolmas ulkokautta kaartaen; sorkan haisteli ja 
jäi viereen. Luumäki 6.8. Rauli Markelin VOI 2 (a-4, b-9, c-8, d-10, e-3, f-3 = 37 pist). Lähtö osoitetaan hyvin ja 
Poika ohjataan jäljelle, jäljestys on maa- ja ilmavainuista reipasta kävelyvauhtia; kaikilla osuuksilla pieniä lenkke-
jä tai polveiluja jäljen sivulla; kulmista ensimmäinen (jolla katkos) ensin rengastetaan ja loppu tekijän jälkiä apu-
na käyttäen, toinen ulkokautta kaartaen ja kolmas ensin jäljenmukaisesti ja välittömästi sorkan jäljille, josta 
hukka; makuista ensimmäinen nopeasti, toinen ohi ja muut hyvin merkaten; sorkan haisteli ja jäi viereen. 
 
DAZZLINGTAILS DADDYS DIDGERIDOO Fi Mva BaltJV-13 PMJV-13 57070/12 s.23.10.2012 i. Fi & Ee & Lt 
Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super Trouper e. Dazzlingtails Ain’t She Pretty kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia VAL EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years 
old male, very good in size, excellent head type, bit long in proportions, would want his front angulations more, 
he would not turn feet out, ribs ok, long in loins, correct in the rear but in the movements front and rear are not in 
balance, excellent temperament, excellent coat and condition, excellently handled. Helsinki KV 20.5. Margret 
Möller-Sieber, Saksa VAL ERI 1 SA PU1 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4½ years old, shown 
in excellent condition, excellent breed type, masculine head and expression, very well angulated, strong body, 
lots of bone and substance, excellent topline, moves and shows very well. Kotka KV 17.6. George Schogol, 
Georgia VAL ERI 1 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä.4 years old, good type, quite 
flowing lines, long enough, clean, very good earset, excellent topline, tail and carriage, typical movement.  
 
DAZZLINGTAILS EXTRA SPECIAL 35380/13 s.21.5.2013 i. Fi & Ee Mva Benchmark Indigo e. Benchmark 
Chill’N Thrill kasv. Mari Hotti 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 28.5. Mari Myllynen AVO 0 (0 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus josta hy-
vin ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen maastoon sopivalla vauhdilla; ensimmäinen osuus mallikasta 
jäljestystä, ensimmäinen makaus koiran mitalla ohi kauas kulman taakse, ensimmäinen hukka; uusi alku toiselta 
osuudelta, jäljestys muuttuu levottomaksi, lopulta poistutaan jäljeltä, toinen hukka; uusi alku, koira poistuu jälleen 
jäljeltä, palaten, mutta ottaa paluujäljen, kolmas hukka ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle; tä-
nään kiinnostivat metsän muut tuoksut verijälkeä enemmän; ensimmäisen osuuden hieno työskentely osoittaa 
että koira kyllä osaa, lisää vaan harjoitusta riistarikkaassa maastossa niin alkaa tulosta syntymään. 
 
DAZZLINGTAILS GENTLEMAN LIKE DADDY Fi Mva 37912/14 s.12.6.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva Fenbrook 
Change Is Gonna Come e. Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva Barecho Four Wheel Drive kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia VAL EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 3 
years old dog, very good in proportions but overall is too heavy, head for the age is too heavy, correct shoulders, 
straight in front, well rounded ribs, strong loin, straight in rear, moves correctly and in balance, merry 
temperament, excellent presentation and colour. Sulkava RN 6.5. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA PU1 ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis uros, hyvän mallinen pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula, 
erinomainen runko ja luusto, tyylikäs ylälinja, erinomainen karvapeite, liikkuu ja esiintyy hyvin. Savitaipale RN 
7.5. Tuula Savolainen VAL ERI 1 SA PU1 ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, 
kaunislinjainen ryhdikäs uros, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, tummat silmät, pehmeä ilme, kuonossa hyvä 
syvyys, huulet voisivat olla hieman kuivemmat, hyvä eturinta, tilava vahva rintakehä, hyvä pituus, hyvä-
asentoinen leveä lantio, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä, hyvä raajaluusto, kauniisti kannettu iloinen 



häntä, tasapainoiset hyväaskeliset tahdikkaat liikkeet, hyvä turkki ja hapsut. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, 
Iso-Britannia KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautifully marked black and white, well 
balanced head with dark eye, good angles, excellent bone and feet, deep rib, short loin and well muscled 
quarters, moves very soundly with good head and tail carriage. Alavus KR 11.6. Katja Korhonen VAL ERI 1 SA 
PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvä koko, hyvät 
pään linjat ja miellyttävä ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, erinomainen eturinnan ja rungon täyteläisyys, tasa-
painoisesti kulmautuneet vankkaluustoiset raajat, hyvät käpälät, erinomainen turkki ja hännän kiinnitys, liikkuu 
yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella ja voimalla, tasapainoinen kokonaisuus, esitetään hyvin. Kotka KV 
17.6. George Schogol, Georgia VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, strong male, full 
of substance, a bit rough skull, very nice profile and muzzle, good neck and shoulders, a bit exaggerated in 
temperament when moving, sloping topline. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia VAL ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very cockery in outlook, well shaped masculine head, perhaps too 
much overall, strong hindquarters and well developed ribs, very sound mover showing extension and drive. 
Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyväliikkei-
nen uros, kaunisilmeinen pää joka voisi olla vieläkin tyylikkäämpi, kaunis kaula, erinomainen runko, ylälinja ja 
raajat, erittäin hyvä karva, miellyttävä käytös. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä VAL ERI 4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, good bones, beautiful head, a little short in neck, a little straight 
in shoulders and a little loose in elbows, very good ribcage, very good coat texture, correct topline but needs 
more reach and drive. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent head, nice expression, correct skull, front and neck, well angulated, excellent bone, nice 
coat, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Masculine male, excellent breed type, slightly long in proportions, masculine head, muzzle could be 
slightly longer for correct proportions, excellent neck, angulation in front and rear, forechest and good body 
substance, slightly long in loin, moves well from all sides, correct coat. 
 
DAZZLINGTAILS GREAT EXPECTATIONS 37913/14 s.12.6.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva Fenbrook Change Is 
Gonna Come e. Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva Barecho Four Wheel Drive kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Liki 3-
vuotias vahva uros, oikeat mittasuhteet, voimakas pää, hieman syvä kallo ja kuono, ok purenta, hyvä kaula, erit-
täin hyvä runko, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä karvan laatu, liikkuu tarpeeksi tehokkaasti, itse-
varma. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years 
old male, good in type, looks a bit long in proportions, his head looks heavy, straight in front, turning right front 
feet out a lot, short in ribs, long in loin, straight in back, merry temperament, excellent coat and colour, excellent 
presentation, good in movement. Rautjärvi 22.4. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Linjakas 3-vuotias, urosmainen oikealinjainen pää jossa hieman turhaa nahkaa, 
hyvä kaula, hieman etuasentoinen lapa, täyteläinen eturinta, hyvä luusto ja runko, normaalisti kulmautunut taka-
osa, hieman pitkä lanneosa, liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askelmitalla sivusta ja säilyttää tiiviin ylälinjansa, 
erinomainen turkin laatu, hyvä luonne. Sulkava RN 6.5. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin rakentunut uros jolla hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä 
kaula, sopusuhtainen runko, erinomainen ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin, esiintyy hyvin. 
Savitaipale RN 7.5. Tuula Savolainen KÄY ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-
vuotias, ryhdikäs kaunislinjainen uros, hyvä pään pituus, tummat silmät, pehmeä ilme, hieman voimakkaat otsa-
luut, huulet voisivat olla tiiviimmät, sopivasti eturintaa, tilava vahva rintakehä jossa hyvä pituus, hyväasentoinen 
lantio, hyvä raajaluusto, tasapainoinen raajarakenne, yhdensuuntainen edestakaisliike, kauniisti kannettu häntä, 
hyvä turkki ja hapsut, joustava pitkä sivuaskel. Alavus KR 11.6. Katja Korhonen KÄY H. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan matalaraajaisen vaikutelman antava uros jolle 
toivoisin yhtenäisempiä pään linjoja, hieman raskaat huulet, purenta ok, löysät alaluomet, hyvät korvat, hyvä 
kaula, saisi kulmautua voimakkaammin sekä edestä että takaa, hyvä selkälinja, eturinta ja runko, kääntää seis-
tessä etukäpäliään ulospäin, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella, esiintyy ja esitetään hyvin. Kotka 
KV 17.6. George Schogol, Georgia KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, long in 
body, lippy head and a bit throaty neck, good bone and front angulation, could show shorter outline in 
movement. Jyväskylä KV 15.10. Ronny Blomme, Alankomaat KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strongly built, masculine head but should be drier in lips and throat, prefer better eyeshape, good fore-
chest, ribs and angulations, front feet little turning out, moves well with good tail action, elbows a little loose. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 28.5. Mari Myllynen AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-13, e-3, f-5 = 45 pist). Koiralle 
osoitetaan alkumakaus josta hyvin ohjattuna reipasvauhtiseen ilma- ja maavainuiseen jäljestykseen; osuudet 
kuljetaan aaltoillen jäljen molemmin puolin, tehden muutamia tarkistusrengastuksia; molemmat makaukset hyvin 
merkaten; molemmat kulmat teettävät työtä mutta selviten; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; pisteisiin vaikuttaa 
tarkistelut ja hieman työläät kulmat; erinomainen äänetön suoritus koirakolta. 
 
DAZZLINGTAILS HOCCUSPOCCUS 20977/15 s.19.2.2015 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-14 
RigaW-15 Triplet Varangian e. Dazzlingtails Dipped In Liquorice kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, kaunis vahva pää, hyvät paksut huulet, riittävä kaula, hyvä vahva selkä, 
erinomainen luusto ja rungon vahvuus, hieman löysää kaulanalusnahkaa, riittävä eturinta, hyväasentoinen 
häntä, liikkuu erinomaisesti, runsas hyvälaatuinen turkki, esiintyy hyvin. Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat 
AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice substance and ribs‘ spring, good head, topline slightly 
soft, front movement could be better coming and going. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia AVO EH. Suh-



tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old male, very good in size, in proportions he could be bit shorter, 
bit heavy head and straight front, would want his feet to be tighter, correct topline, bit open in rear which makes a 
balance in movements but still could be better angulated overall, ribcage is round enough but long in loins, 
excellent colour, coat and presentation. Rautjärvi 22.4. Reia Leikola-Walden AVO ERI 2 SA PU4. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas, hieman pitkärunkoinen uros jolla miellyttävä pää ja ilme mutta turhan 
paljon kaulanahkaa, hyvä kaula, vahva luusto, riittävästi kulmautunut etuosa, täyteläinen runko jossa hieman 
pitkä lanneosa, hieman lyhyt luisu lantio, muuten hyvin kulmautunut takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti, taka-askel 
saisi olla tehokkaampi ja ylälinja tiiviimpi liikkeessä, hyvä karvan laatu, hyvä luonne ja esiintyminen. Sulkava RN 
6.5. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros jolla 
hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, selässä pientä pehmeyttä, hyvä karva, voisi liik-
kua ja esiintyä hieman reippaammin, miellyttävä käytös. Savitaipale RN 7.5. Tuula Savolainen AVO ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, kompakti vahva uros, kaula voisi olla hieman pidempi ja 
liittyä sulavammin lapoihin, hyvä pää, hieman voimakkaat otsaluut, tummat silmät, hyvä huulilinja, vahva raaja-
luusto, riittävä eturinta, tilava vahva pitkä rintakehä, hieman lyhyt jyrkkä lantio, aavistuksen pitkä lanne, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, yhdensuuntainen edestakaisliike, hyvä häntä, turkki ja hapsut, sivuliikkeessä askel 
saisi olla tehokkaampi, voisi olla kokonaisuudessaan hieman jalompi. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppel-
reiter, Itävalta AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very strong blue roan dog, masculine head, 
could be a bit more elegant, strong body, a little bit overweight, good front, very good hindquarters, moves with a 
slightly soft topline but merry tail action, nice coat and character. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia 
AVO EH. Strong bodied blue male, good head proportions, eyerims a little loose, showing a little haw, big ribs 
and good bone, strong hindquarters, a little high over the croup which spoils outline on the move. 
Taipumuskokeet: Imatra 29.7. Heli Rummukainen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloisesti 
häntä heiluen Pepe tutustuu toisiin koiriin ja pusutellen ihmisiin. Haku ja laukaus: hylätty. Pepe aloittaa ilma-
vainuisella haulla; laukauksesta säpsähtää ja tulee ohjaajan luokse, laukauksen jälkeen ei irtoa riittävän laajaan 
hakuun vaan pysyy ohjaajan luona; kutsusta kytkettäväksi. Jäljestys: hyväksytty. Pepe jäljestää maavainuisesti 
tarkasti jäljen päällä; kulma ulkokautta rengastaen ja kaatoa jää nuuhkimaan. Vesityö: hyväksytty. Ui halukkaasti 
tuoden riistapukin rantaan josta ohjaaja saa sen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Pepe on hyvin ohjaajan hallinnas-
sa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: vaatii vielä metsälenkkejä jotta varmuus hakuun lisääntyy; meidän pukin nouta-
jamme, erinomainen noutaja. Lappeenranta 10.8. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväk-
sytty. Iloinen pussailija, iloisesti ihmisiin ja koiriin suhtautuva uros. Haku ja laukaus: hyväksytty. Aluksi hyviä 
hakulenkkejä ja innokasta ja vauhdikasta hakua, käytää maa- ja ilmavainua, tottelee hyvin; laukauksesta jatkaa 
hyvää hakua joka sitten pikku hiljaa hiipuu. Jäljestys: hyväksytty. Hyvää vauhdikasta jäljestystä hyvin jäljen 
päällä; pari pientä sivutarkistusta, kulma tarkasti, kaatoa nuuhkii. Vesityö: hyväksytty. Innokas uimari tuo pukin 
käteen; Pepe urakoi jääneet pukit 9 kappaletta. Tottelevaisuus: hyväksytty. Pepe tottelee hienosti. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: hyvä pari; kaikki toimii joskin vauhtia voisi haussa olla enemmän loppuun asti. 
 
DEBBIE'S ARRAN AMARONE 19739/16 s.17.2.2016 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. Fi Mva Fi 
& Se & No & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas uros 
jolla hyvät mittasuhteet, kauttaaltaan vielä kovin kapea, lupaava kaunislinjainen uroksen pää, hyvät korvat ja 
silmät, riittävä luusto, niukka eturinta ja vielä kovin kapea runko, olkavarsi saisi olla viistompi, hyväasentoinen 
häntä, hyvät kulmaukset takana, liikkuu hyvin, kaunis turkki, erinomainen luonne. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 19.8. Nina Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Paavo on vilkas 
ja innostunut cockeripoika; suhtautuu toisiin koiriin uteliaasti ja ihmisiin avoimesti pusutellen. Haku ja laukaus: 
hyväksytty. Sopivalla etäisyydellä tapahtuvaa innokasta ja iloista tekemistä; Paavo käyttää tehokkaasti vainuaan 
ja yhteistyö toimii hyvin; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa innostuen. Jäljestys: hyväksytty. Paavo pikakiitäjä 
jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen innokkaasti ja varmasti; kaato löytyy ja se nuuskitaan ja tutkitaan. Vesityö: 
hyväksytty. Paavo menee innokkaasti veteen ja tuo pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Paavo on totte-
levainen poika. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Paavo ja Pauliina on pirteä pari, tykkäävät tehdä töitä yhdessä; 
Paavon ja ohjaajan työskentely on mallikasta. 
 
DEBBIE'S BOWMORE DARKEST 25966/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. Fi 
Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, lyhyt pää, kapea kuono, hyvät tummat silmät, hyvät korvat, lyhyt kallo, hyvä 
selkä, pitkä lanne, lyhyt jyrkkä lantio, rinta saisi olla täyteläisempi, mukavasti kulmautunut, takaliike ahdas, sivu-
liikkeessä etuaskel jää lyhyeksi. Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen AVO ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 v 2 kk, iloinen uros jolla hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pää joskin kuono 
voisi olla vahvempi, hyvät tummat silmät, erinomainen eturinta, hyvä tilava rintakehä, hyvä takaosa, sopivasti 
kulmautunut edestä, kauniisti kannettu iloinen häntä, tasapainoiset tehokasaskeleiset liikkeet, hyvä häntä, turkki 
ja hapsut. 
 
DEBBIE'S CAOL ILA MOCH 25969/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. Fi Mva 
Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen AVO T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
kauttaaltaan kevyt, pää saisi olla urosmaisempi, hyvä kaula ja ylälinja, kevyt luusto, vahva runko, tasapainoiset 
kulmaukset, hyväasentoinen häntä, liikkuu kauttaaltaan hyvin, kevyessä turkissa, valitettavasti murisee tuoma-
rille pöydällä, tarvitsee harjoitusta. Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska AVO EH 4. Suhtautuminen tuoma-



riin: käsiteltävissä. Nice head and expression, ears are well set on, enough of neck, he could have better topline, 
normally angulated front and behind, strong bones, moves ok. 
 
DEBBIE'S GHOST LOVE SCORE Fi & Se(n) Mva 32249/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva JV-
09 Puttifar Happy Go Lucky e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, vahva uroksen pää, hyvä purenta, vahva luusto, eturinta saisi olla selvempi, hyvä rungon 
vahvuus, oikea-asentoinen häntä, liikkuu erinomaisella askelpituudella yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, kaunis 
hyvälaatuinen turkki. Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Riittävä luusto, oikeapiirteinen pää, hyvät silmät ja korvat, kapea kuono, kapea eturinta, tasa-
painoinen ylälinja, hyvä rungon syvyys, riittävästi kulmautunut, hyvä hännän asento liikkeessä, tehokas etuaskel, 
hyvä karvan laatu. Oulainen RN 6.5. Hannele Jokisilta KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vankka maskuliininen kokonaisuus, hyvä koko, turhan pyöristyvä kallo, silmät saisivat olla hieman tummemmat, 
riittävät kulmaukset edessä ja takana, keskivahva luusto, riittävä runko, oikealaatuinen karva, hyvä luonne, 
liikkuu oikealla asenteella ja riittävän pitkällä askeleella. Raahe RN 7.5. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, hyväluustoinen kokonaisuus, 
tarvitsee lisää eturintaa, ikään sopiva solakka tarpeeksi pitkä rintakehä, sopivat takakulmaukset, valitettavasti 
hännänpää täysin suora, maskuliininen miellyttäväilmeinen pää, hyvä täyteläinen kuono, laadukas karva, aavis-
tuksen sidottu takaliike, liikkuu erinomaisella asenteella, hyvä rytmikäs etenevä askellus, esitetään edukseen, 
hyvä näyttelykunto. Sodankylä RN 28.5. Vesa Lehtonen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet mutta hieman feminiininen kokonaisuus, hieman pieni ja lyhyt pää, hyvä kaula, ylälinja, runko 
ja luusto, hieman lyhyt rintalasta, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu hyvällä askeleella mutta pyö-
ristää liikkeessä hieman selkää. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia KÄY ERI 1 SA PU2 SERT 
CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well balanced dog, excellent type, could have a bit longer 
head, correct muzzle, proper neck, sufficient angulation behind and front, excellent ribcage and forechest, 
moves very well. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 3 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Heavier head, correct bite, too much skin on the neck, good topline and underline, enough bones, 
excellent coat and condition, good mover. Oulu KV 16.7. Athanasios Garivaldis, Kypros KÄY ERI 2 SA PU3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size of male, correct colour of eyes and nose, correct and full bite, 
correct set of ears, nice topline and set of tail, nice coat condition, nice chest, correct angulations, excellent 
mover. Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good in 
size, proportional, compact, active, healthy scissor bite, muzzle should be a little longer, good enough strong 
neck, level back, good front and hind leg angulations, front paws a little out, fluent and powerful in movement, 
excellent presentation, good coat, friendly character, lip pigmentation could be a little better. 
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 11.6. Marika Ahola VOI 2 (a-4, b-8, c-5, d-12, e-3, f-3 = 35 pist). Vahvasti ohjat-
tu lähtö alkumakaus merkaten, Börje jäljestää luonnollisesti rauhallista vauhtia edeten pääsääntöisesti jälki-
tarkasti ja ilmavainua hyödyntäen; ensimmäinen osuus mennään hyvin, toisen osuuden alussa alkaa pyöritys ja 
pysähtely joka melkein päätyy paluujälkihukkaan; vedessä vilvoittelun jälkeen Börje päättää itsenäisesti lähteä 
jatkamaan jälkityötä oikeaan suuntaan, työ jatkuu melkein koko osuuden hakien; kolmannen osuuden alussa 
Börje menee jälleen vilvoittelemaan, tästä työskentely jatkuu itsenäisesti mutta valitettavasti väärään suuntaan, 
tuomitaan paluujälkihukka; loppumatkalla tehdään pieniä tarkistuksia; kaikki kulmat mennään pienillä tarkistuk-
silla, toisella kulmalla tarkistus on vähän isompi; makauksista ensimmäinen, toinen ja kolmas merkataan hyvin 
pysähtyen, neljäs noteerataan vauhtia hiljentäen mutta sivusta ohittaen; sorkalle tullaan suoraan ja se kiinnosti 
kovasti; Börjeltä onnistuu hyvin jäljellä olevat tapahtumat mutta varsinainen jäljestys tarvitsee vielä harjoitusta 
varmuuden ja etenevyyden lisäämiseen. Keminmaa 30.7. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 
47 pist). Alkumakaus tutkitaan ja alkaa pääosin ilmavainuinen jäljestys sopivalla vauhdilla jäljen päällä ja välillä 
hieman luovien, tekee tarkastuksia jäljen sivuille ja välillä rengastaen jäljen päällä; katkokulmaa rengastellaan ja 
jatko selviää jälkeä myöten, muut kulmat hyvin pienellä tarkistuksella; makaukset merkkaa kaikki, sorkalle suo-
raan ja sitä nuuhkitaan. Kolari 20.8. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-3, f-4 = 44 pist). Börje haiste-
lee alkumakuun ja ohjataan jäljelle, alkaa reipasvauhtinen pääosin maavainuinen jäljestys; ensimmäinen osuus 
jälkitarkasti, toisella osuudella muutama tarkastus jäljen sivuille, kolmannella ja neljännellä osuudella runsaasti 
tarkasteluja; jokaiselta tarkastelulta palaa itsenäisesti; kaikki makaukset merkkaa hyvin pysähtyen ja haistellen; 
ensimmäinen kulma (jolla katko) hieman veretyksen sivussa loppuun ja sieltä laajalla kaarroksella toiselle osuu-
delle, toinen kulma tarkasti; kolmas teettää töitä, kulma selviää ensin takaa lenkillä ja jatkaa neljännelle osuu-
delle mutta parin tarkastuspiston jälkeen palaa tarkastamaan kulman taustaa aina hukan rajamaille asti, mutta 
loppujen lopuksi jatkaa neljännelle osuudelle; hieman sivusta kaadolle jonka luo jää; hieno suoritus koirakolta, 
huippupisteitä pudottaa runsaat tarkistelut. 
 
DEBBIE'S HEART OF CHAMPION Fi Mva 11244/12 s.26.11.2011 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 
Benchmark Corazon e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen koko ja mittasuhteet, hyvä pitkä pää, kauniit silmät, vahva luusto, erinomainen eturinta ja runko, hyväasen-
toinen häntä, luisu lantio, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman ahtaasti 
takaa, hyvä turkki. Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 5-vuotias, kaunislinjainen uros, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, tummat silmät, kuono voisi olla hivenen 
vahvempi, erinomainen eturinta, lavat voisivat olla viistommat, hyvä raajaluusto, tilava vahva rintakehä, hieman 
kapea jyrkkä lantio, hyvä takaosa, hyvä turkki ja hapsut, kauniisti kannettu häntä, liikkeessä ylälinja kaartuu 
lanteesta hieman liikaa, tehokkaat liikkeet. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen 



tuomariin: käsiteltävissä. Good size, type and proportions, nice head, correct bite, nice eyes, too short ears, 
good neck, nice topline, good angulations, excellent body, ncie temperament, good mover. 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 30.7. Juha Karlström AVO 2 (a-3, b-6, c-8, d-8, e-3, f-3 = 31 pist). Lähtömakaus 
merkaten liikkeelle; hyvällä kävelyvauhdilla etenevä maa- ja ilmavainuinen suoritus; makaukset ohitetaan ja 
kulmat takaa kiertäen; yksi paluujälkihukka joudutaan tuomitsemaan; suoraan sorkalle joka kiinnostaa; tarvitsee 
vielä ohjaajan tukea suoriutuakseen tehtävästä. 
 
DEBBIE'S STORYTIME 32252/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva JV-09 Puttifar Happy Go 
Lucky e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, kaunisilmeinen pää, hyvät silmät, täyteläinen kuono, lyhyt 
kaula, tasapainoinen, hyvä selän leveys, kölimäinen rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin takaa, 
riittävä sivuaskel. Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen KÄY ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, kaunislinjainen, tyypiltään erinomainen uros, hyvä pää ja ilme, tummat 
silmät, hyvä kuonon vahvuus, hyvä eturinta, tilava rintakehä, hyväasentoinen leveä lantio, kauniisti kannettu 
iloinen häntä, tasapainoiset tehokkaat liikkeet, hyvä turkki ja hapsut. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia KÄY 
ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good proportions, strong head, correct bite, good neck and 
shoulders, good topline and underline, nice body, good angulations on both sides, good mover. 
 
DEBBIE'S TALISKER DARK STORM 19743/16 s.17.2.2016 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. Fi 
Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko 
ja mittasuhteet, vielä kauttaaltaan kapea, kaunisilmeinen uroksen pää, hyvä purenta, hyvä kaula, tällä hetkellä 
köyristää hieman ylälinjaa, vahva luusto, kapea runko, matalalle kiinnittynyt häntä, taka-askel voisi olla pidempi, 
hyvä turkin laatu. Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kevyt luusto, kevytpiirteinen pää jossa hyvät mittasuhteet, tummat silmät, hyvät korvat, riittävä kallo, 
hyvä selkä, luisu lantio, runko vielä kevyt, suorat lavat, hyvät polvikulmat, hyvät etu- ja takaliikkeet, sivuliike lyhyt, 
liikkeessä selkä pyöristyy, hyvä karva. Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, rungolta vielä keskenkasvuinen, hyvä pään pituus, 
melko syvä kallo-osa, hyvä kaula, rungossa kapeutta, pitkähkö lanneosa, hyvä luusto ja käpälät, kohtuullisesti 
kulmautunut, köyristää selkää mikä vaikuttaa kokonaisvaikutelmaan, erinomainen turkin laatu, miellyttävä 
käytös. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A 
bigger boy, medium substance, could have stronger muzzle, excellent neck, well angulated, a bit flat in ribcage, 
needs a better topline, should have more front reach and a better coordinated hind movement. 
Taipumuskokeet: Kolari 18.8. Anitta Kauppila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas, iloinen 
ja hyvin sosiaalinen nuori uros; vieraisiin ihmisiin suhtautuu hyvin avoimesti ja uteliaasti. Haku ja laukaus: hyväk-
sytty. Sopivalla laajuudella reipasvauhtista hakua, tuulta hyvin käyttäen, maa- sekä ilmavainuista; itsenäistä 
työskentelyä, laukauksesta hetkeksi pysähtyi, pienellä ohjausmerkillä jatkoi reipasta menoa. Jäljestys: hylätty. 
Alku maavainuista tarkkaa jäljestystä, kulmalla jäi pyörittämään ja siitä palautettiin jäljelle; toistamiseen palautet-
tiin hetken päästä kun koira lähti ilmeisesti poron jälkiä seuraamaan; kaatoa nuuhki. Vesityö: hyväksytty. Heti 
reippaasti veteen, toi riistapukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiran 
ja ohjaajan yhteistyö toimii hyvin.  Kittilä 9.9. Nina Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rocky 
on vilkas, innokas ja leikkisä nuori cockeripoika joka suhtautuu toisiin koiriin uteliaasti ja haluaa leikkiä; suhtau-
tuu ihmisiin erittäin avoimesti pusutellen. Haku ja laukaus: hyväksytty. Haku tapahtuu sopivalla etäisyydellä erit-
täin innokkaasti ja vauhdikkaasti edeten; Rocky käyttää tehokkaasti vainuaan ja pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan-
sa; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa hommia. Jäljestys: hyväksytty. Rocky jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen 
erittäin varmasti ja tekemisestään nauttien; kaato löytyy helposti ja se osoitetaan onnellisena. Vesityö: hyväksyt-
ty. Rocky menee halukkaasti veteen ja tuo pukin ohjaajalleen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Rocky on hyvin totte-
levainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rocky on innokas ja taitava metsästyskoira; parin yhteistyö on malli-
kasta joten toivottavasti tämä pari jatkaa spanielien metsälajeja. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 20.8. Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist). Rockylle osoitetaan alkumakaus jonka se tutkii 
hyvin; heti ohjausmatkan jälkeen kirsu nousee ja lähdetään määrätietoisesti jäljen oikealle puolelle missä nähtiin 
lauma poroja; palautettiin jonka jälkeen hyvää jälkitarkkaa jäljestystä kulmalle, makaus pysähdyttiin osoittamaan 
minkä jälkeen laajahko suunnantarkistuslenkki; jatkettiin toiselle osuudelle jossa noin puolessa välissä osuutta 
poistuminen jäljen vasemmalle puolelle; palautettiin ja heti kohta poistuminen jäljen oikealle puolelle; koe kes-
keytettiin; tultiin harjoitellen kaadolle, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; hyvää jäljestystä lähes kaksi ensimmäistä 
osuutta mutta tänään häiriöitä liikaa porojen muodossa. 
 
DELICHON DRIZZLE Fi & No Jva 44005/10 s.10.7.2010 i. Westerner Cisco Kid e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj 
Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 23.4. Veijo Suoranta VOI 2 (a-2, b-4, c-2, d-10, e-3, f-1 = 22 pist). Koira rauhoi-
tetaan, osoitetaan alkumakaus ja ohjataan jäljelle, alkaa pääosin maavainuinen sopivavauhtinen jälkityö; kaksi 
ensimmäistä osuutta lähes jälkitarkasti; makauksista ensimmäinen ohitetaan, toinen osoitetaan pysähtyen; 
ensimmäinen kulma jälkitarkasti, toiselta kulmalta ajaudutaan aina kauemmas aina hukkaan saakka; kulmalta 
uusi aloitus, kolmas osuus jäljen mukaisesti, makaus nopeasti nuuhkaisten; kolmas kulma (missä katko) veretyk-
sen lopusta alkuun tekijöiden jälkiä osaksi apuna käyttäen; pian tämän jälkeen poistutaan määrätietoisesti jäljel-
tä, todetaan toinen hukka; uusi alku, vielä yksi isompi tarkistus jäljen sivuun, makaus nopeasti nuuhkaisten; suo-
raan kaadolle minkä osoitti nuuhkien; osaava jäljestäjä, vain riistarikas maasto vei ajoittain Briion mielenkiinnon. 



Pyhtää 7.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 2 (a-4, b-9, c-8, d-8, e-3, f-3 = 35 pist). Ohjattu lähtö, Briio etenee jälkeä 
pätkän kunnes ojien ylitys tuottaa päänvaivaa; vauhtia haetaan lähdöstä ja sitten käynnistyy mukava maa- ja 
ilmavainuinen jälkityö; makauksista Briio merkkaa kaksi, ensimmäinen kulma tarkasti, toinen ulkokautta hakien ja 
katkokulmaa selvitetään hakemalla ja jatko löytyikin; koira jatkaa kuitenkin edelliselle osuudelle parempien 
hajujen perässä, hukka; palautuksen jälkeen hyvää jäljestystä aina kaadolle jota jäi nuuhkimaan. Luumäki 14.5. 
Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Briiolle osoitetaan alkumakuu jonka se tutkii ja 
aloitetaan jäljestys hyvin ohjattuna; vauhti on reipasta ja työtä tehdään jälkiuralla, vain muutama pieni pisto jäljen 
sivuun matkan aikana; ensimmäinen makuu ohi, muut pysähdytään osoittamaan; ensimmäinen kulma jälki-
tarkasti, katkokulma hyvin rengastaen, kolmas kulma pienellä suunnantarkistuslenkillä; kaadolle tullaan suoraan, 
sorkka kiinnostaa ja jää viereen; hieno, hyvin etenevä ja jälkitarkka jäljestys tänään. Virolahti 28.5. Rauli 
Markelin VOI 3 (a-3, b-5, c-5, d-4, e-3, f-3 = 23 pist). Briio ohjataan lyhyellä narulla jäljelle jota edetään maa- ja 
ilmavainulla mukavaa kävelyvauhtia; kaikilla osuuksilla erikokoisia lenkkejä ja polveiluja; kaksi makausta merka-
taan haistellen ja kaksi ohi; ensimmäinen kulma laajalla tarkistuksella joka johtaa paluujälkeen ja sama toistuu 
katkokulmalla, kolmas kulma selviää tarkistuslenkillä; sorkan haisteli ja jää viereen. Kouvola 4.6. Mari Myllynen 
VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Koira tutkii alkumakauksen josta hyvin ohjattuna pääosin maa-
vainuiseen jäljestykseen sopivalla vauhdilla; ensimmäinen ja kolmas osuus jälkitarkkaa, toisella ja neljännellä 
muutamat tarkistuslenkit riistan jälkien perässä; kaikki makaukset hyvin merkaten; ensimmäinen ja kolmas kulma 
hieman työläät mutta selviävät rengastaen, toinen kulma (jolla katko) selviää helposti veretyksen lopusta kaar-
taen uuden osuuden alkuun; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa hieman työläät kulmat ja 
tarkistelut; erinomainen äänetön suoritus koirakolta. Kouvola 9.7. Satu Koski VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 
= 45 pist). Koira tutkii alkumakauksen, krepitys ohjatusti, koira etenee maastoon sopivaa kävelyvauhtia jäljestäen 
maavainulla; ensimmäisen osion alussa pyörähdykset veriuran molemmin puolin, palaa itsenäisesti jäljelle ja 
tästä eteenpäin kaikki osuudet edetään jälkitarkasti; ensimmäinen ja toinen kulma selvitetään tarkasti, kolmas 
kulma (jolla katko) selvitetään jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen; makauksista ensimmäinen ja kolmas merkataan 
nopeasti, toinen kävellään yli ja neljäs merkitään hyvin; kaadolle suoraan, jää tutkimaan sorkkaa; hyvä, äänetön 
ja itsenäinen suoritus, makaukset saisivat kiinnostaa enemmän. Luumäki 6.8. Mari Myllynen VOI 2 (a-3, b-7, c-
7, d-9, e-3, f-3 = 32 pist). Koira tutkii ohjaajan kanssa alkumakauksen, lähdetään ohjatusti maa- ja ilmavainui-
seen jäljestykseen ihanteellisella vauhdilla; ensimmäisellä, toisella ja neljännellä osuudella muutamat pienet 
tarkistelut, muutoin mennään jäljellä tai sen tuntumalla; vain neljäs makaus ohitetaan, muut hyvin merkaten; 
ensimmäinen kulma taustan tarkistuksella, kolmas tarkasti, toinen (jolla katko) ei selviä kovasta yrityksestä huoli-
matta ja tästä aiheutuu hukka; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa katkolla tullut hukka, 
ohitettu makaus ja tarkistelut; katko harmittavasti pilasi muutoin niin erinomaisen suorituksen. 
 
DELICHON DROPLET Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No & Pohj Jva 44004/10 s.10.7.2010 i. Westerner 
Cisco Kid e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 23.4. Veijo Suoranta VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, alkaa sopivavauhtinen maa- ja ilmavainuinen jälkityö; kaikki osuudet jälkeä ja maastoa mukaillen; makauk-
sista merkataan kaksi ensimmäistä hyvin pysähtyen, kolmas ja neljäs nopeasti vauhdista nuuhkaisten; ensim-
mäinen kulma (missä katko) veretyksen lopusta alkuun rengastaen, toiset kaksi kulmaa jäljen yli ja rengastaen 
uudelle osuudelle; osaava jäljestäjä, ehkä innokkuus talven jäljeltä aiheutti huolimattomuutta. Virolahti 28.5. 
Mari Tilles VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 50 pist). Rauhallinen ohjattu lähtö, koira lähtee mukava-
tempoiseen jäljestykseen edeten maavainulla aivan jäljen päällä tai ilmavainulla tuulen alapuolella hieman jäljen 
sivussa; kaikki osuudet kuljetaan varmasti ilman kummempia tarkistuksia; toisella kulmalla (jossa katko) verityk-
sen loppuun ja rengas-saapas-taktiikalla uudelle osuudelle, muut kulmat jäljen mukaisesti; kaikki makaukset 
merkataan erinomaisesti; kaadolle suoraan ja sitä koira jää nuolemaan; huippusuorituksesta huippupisteet. Luu-
mäki 17.6. Rauli Markelin VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Lähtömakaus osoitetaan ja Jukkis ohja-
taan narulla jäljelle jota edetään maa- ja ilmavainulla mukavaa kävelyvauhtia; kolme osuutta vain pienin poik-
keamin, neljännellä tarkistellaan enemmän jäljen sivuilla; kaikki makaukset merkataan selvästi pysähtyen ja 
nuuskien; ensimmäinen kulma (jolla katkos) ilmavainulla, toinen ja kolmas ulkokautta kaartaen; sorkan haisteli ja 
jäi viereen. Kouvola 9.7. Satu Koski VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Koiralle osoitetaan alku-
makaus jonka tarkistettuaan edetään krepitys ohjatusti; koira etenee maastoon sopivaa kävelyvauhtia jäljestäen 
maavainulla; kaikki neljä osuutta edetään jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäinen kulma 
alle narun mittaisella tarkistuslenkillä, toinen kulma (jolla katko) selviää taustan tarkastuksella sekä jäljen-
tekijöiden jälkiin tukeutuen, kolmas kulma tarkasti; alkumakaus, ensimmäinen ja toinen makaus merkataan nuus-
kuttelun lisäksi koipea nostamalla, kolmas makaus nuuhkaistaan nopeasti, neljäs makaus merkataan hyväksyt-
tävästi; kaadolle suoraan, nappaa sorkan suuhunsa; varma ja äänetön yhteistyö koirakolla. Luumäki 6.8. Riitta 
Helle VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Koira rauhoitetaan ennen alkumakuuta mitä tutkitaan erin-
omaisesti, sitten rauhallisesti valjaista ohjaten maavainuiseen jäljestykseen; koira jäljestää pääasiassa aivan jäl-
jellä tai sen välittömässä läheisyydessä koko jäljen, koko matkalla tehdään vain pari pientä tarkistuspistoa; 
ensimmäinen kulma (jolla katko) oikaistaan melkein kulman alusta vähän jäljen sivusta tullen veretyksen alkuun, 
toinen kulma pienellä takalenkillä ja kolmas kulma lähes kulman mukaisesti; suoraan kaadolle mikä osoitetaan 
hyvin haistellen ja siihen jääden; makauksista ensimmäinen, toinen ja neljäs osoitetaan erinomaisesti, kolmas 
ohittuu toisella tarkistuspistolla; hyvä rauhallinen suoritus. Mäntsälä 3.9. Jukka Korsberg VOI 1 (a-6, b-11, c-9, 
d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvä lähdön merkkaus ja ohjaus jälkityöhön joka jatkuu ihannevauhtia maa- sekä jonkun 
verran ilmavainulla täysin itsenäisesti käskyittä ja äänettömästi koko matkan; makaukset merkkaa kaikki hyvin 
pysähtyen ja tutkien, kaksi ensimmäistä jopa urosmaisesti; katkokulman selvittää ulkokautta kaartaen lievästi 
jalanjälkiin tukeutuen, kaksi muuta kulmaa merko tarkkaan; jäljestys etenee koko ajan aivan hajuvanalla, vain 
viimeisellä osuudella ensin riistanjätökset pitää merkata jäljen sivulla ja poikkeaa jäljeltä noin 10 metriä, palaa 



kuitenkin itsenäisesti jäljelle ja kaadolle suoraan jääden sitä haistelemaan; lopun poikkeamaa lukuunottamatta 
loistava suoritus. Ilmajoki 23.9. Marko Aaltonen VOI 1 (a-5, b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Tutkitaan hyvin 
alku josta ohjataan jäljelle; rauhallista kävelyvauhtia etenevä koira, jäljestys kulkee suurimmaksi osaksi aivan 
jälkiuralla, välillä tehdään pientä hakukuviota, kuitenkin pysytellen aivan jäljen tuntumassa; katkolla mennään 
veri loppuun, pieni suunnantarkistus ja tekijöiden jälkiä seuraavalle osuudelle, muut kulmat tarkasti; makuut 
merkitään hyvin; ykkösosuudella ojan ylityksessä haetaan parempaa paikkaa, ylittää kuitenkin jälkiuraa pitkin; 
kaadolle jää nuuhkimaan sorkkaa. Ilmajoki 24.9. Jukka Korsberg VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). 
Lähtöä tutkitaan ja valjaista kiinni pitäen ohjataan jäljestykseen joka jatkuu maavainuisena, sopivavauhtisena ja 
täysin itsenäisenä aina kaadolle asti jota jää vahtimaan lopettaen etenemisen; makaukset merkkaa kaikki aivan 
samalla tavalla pysähtyen, nuuhkien ja jalkaa nostaen; ensimmäisellä kulmalla katkon selvittää hienosti ulko-
kautta kaartaen, toinen kulma tarkkaan ja viimeisen kulman tekee noin kahdeksan metrin säteellä takakautta 
rengastaen; vain toisella osuudella kauriin jäljet aiheuttavat vähän suuremman rengastuksen, samoin juuri 
ennen kaatoa poistutaan riistanjälkiä sivuun, josta palaa kuitenkin itsenäisesti; aivan loistava suoritus koiralta ja 
ohjaajalta, missä pisteitä pudottaa nuo muutamat tarkistelut. 
 
DELICHON EARTHQUAKE 25716/12 s.28.3.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Fi Mva Fi & 
Se & No & Pohj Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Virolahti 28.5. Rauli Markelin AVO 2 (a-4, b-9, c-6, d-11, e-3, f-4 = 37 pist). Makaukselta 
lyhyellä narulla liikkeelle; Eci jäljestää jäljen hosuen ja jonka ohjaaja jarruttaa reippaaksi kävelyvauhdiksi; kaikki 
osuudet vain pienin poikkeamin mutta ennen toista makausta määrätietoinen poistuminen jäljeltä ja tuomitaan 
hukka; ensimmäinen makaus merkataan, kulma tarkistuslenkillä ja toinen oikaistaan metri makuun ohittaen; 
sorkan haisteli ja jäi viereen. 
 
DELICHON FOREST RANGER 49988/13 s.8.9.2013 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Fi Mva 
Fi & Se & No & Pohj Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen  
Jäljestämiskokeet: Tammela 23.4. Piia Kairenius AVO 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Erinomainen 
ohjattu lähtö, Keke aloittaa määrätietoisen pääosin maavainuisen jäljestyksen; ensimmäinen osuus lähes jälki-
tarkasti lievää aaltokuviota välillä tehden; ensimmäisellä osuudella vain kaksi nopeaa tarkistussilmukkaa riistan 
jäljille joilta palaa nopeasti ja omatoimisesti takaisin verijäljelle, tämän jälkeen ilmavainun käyttö hetkeksi lisään-
tyy; suoraan ensimmäiselle kulmalle jonka merkkaa erinomaisesti nuuhkien, pysähtyen ja urosmaisesti merka-
ten, ensimmäinen kulma kauniilla tarkistuslenkillä varmoin ottein toiselle osuudelle; toisen osuuden alussa jonkin 
matkaa jäljen sivussa riistajälkiä mukaillen, palaa kuitenkin itsenäisesti veriuralle, toinen kulma hieman nopeasti 
nuuhkaisten ja laajahkolla takakaarroksella kolmannelle osuudelle; kolmas osuus muuten hyvin mutta osuuden 
lopussa tarkistellaan pariin otteeseen tuoreita sorkanjälkiä, ohjaaja antaa koiran tehdä itsenäistä työtä ja Keke 
palaakin aina omatoimisesti takaisin; kaadon haistaa kaukaa, pysähtyy, nuuhkii ja ottaa lopulta suuhun; erin-
omainen, rauhallinen ja itsenäinen jälkisuoritus jonka vauhtia ohjaaja säätelee erittäin sopivaksi koko matkan 
ajan; Keke on loistava jälkikoira jonka pisteitä tänään pudottaa pääasiassa tarkistukset tuoreille sorkanjäljille. 
 
DELLA FIUMANA PENSO POSITIVO 37477/17 s.13.2.2017 i. Manaca’s Look At Me e. Della Fiumana Back To 
The Future kasv. Daila Rocchi, Kroatia 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä.Typique, bonne tête, bonnes angulations, bon poil, je trouve le poitrine trop serréeau niveau des allures, 
j’aimerais un corps plus court et meilleurs allures à postérieur. Hyvinkää PN 8.10. Maija Mäkinen PEN 2 KP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, maskuliininen pentu, aavistuksen pitkä lanneosaltaan, hyvä ylä-
linja, kaunisilmeinen urosmainen pää, tummat silmät, oikea purenta, hieman löysyyttä huulissa ja runsas kaula-
nahka, hyvä kaula ja runko, hyvät tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto, hyvä lantio ja häntä, lupaava turkki, 
liikkuu hyvin sivusta, löysästi edestä, esiintyy iloisesti ja käyttää hyvin häntäänsä. 
 
DISKATIA NIGHTKNIGHT Ee JMva 39026/10 s.11.11.2009 i. Gallinagos Smooth Operator e. Diskatia Nightfall 
kasv. Ivan Ciric, Serbia 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO ERI 2 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent balance and proportions, short loin, good spring of ribs, beautiful expression, correct 
coat, very good front assembly. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 8 years old black male, super type, good angles, deep rib, strong muscular quarters, 
excellent bone and feet, moved with drive and enthusiasm, a little close behind, beautiful head. 
 
DREAMFILLA’S BANNANA Fi Mva 30433/08 s.31.12.2006 i. C.I.B Sr & At & Pl Mva Victoria’s Yeti Made In 
Austria e. Hr Mva Utterly Black Petrs kasv. Leona Juraskova, Tsekki 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kau-
niissa kunnossa esitetty veteraani, kaunis uroksen pää, hyvä ilme, hyvä purenta ja erinomaisessa kunnossa ole-
vat hampaat, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, riittävä rungon vahvuus, hyvät kulmaukset edessä, voimakkaat 
takana, hyvä häntä, liikkuu vielä erinomaisesti, kaunis hyvin hoidettu turkki. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, 
Iso-Britannia VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nearly 11, golden dog, sweet head and 
expression, strong neck with good forechest, deep rib, short loin, well angulated quarters, moved freely with 
drive. 
 
DREAM SANT TULIP CLP/AC/36575 s.11.3.2013 i. Manaca’s By The Book e. Nikita Sant Tulip kasv. Drahomira 
Konecna, Tsekki 



Jäljestämiskokeet: Ähtäri 7.6. Sakari Kankaanpää AVO 1 (a-6, b-9, c-9, d-12, e-2, f-5 = 43 pist). Sulo lähti 
reipasta kävelyvauhtia; ensimmäisen osuuden lopussa tarkistulenkkejä, tarkisti makauksen, siitä suoraan; puoli-
välissä toista osuutta teki kaksi tarkistuslenkkiä, suoran lopussa oikaisi kulman; kolmannen osuuden puolivälissä 
teki laajan tarkistuslenkin, loppuosuus suoraan kaadolle nuuskien. 
 
DRIALTY FACTS AND FIGURES 18242/16 s.8.2.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-
13 HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, 
hyvin kehittynyt, oikean kokoinen, miellyttävä pää ja ilme, oikea purenta, riittävä kaula, hyvä runko ikään nähden, 
oikein kulmautunut takaa, niukemmin edestä, sujuvat liikkeet, lupaava turkki, voisi olla hieman itsevarmempi. 
Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä uroksen pää, aavistuksen syvä kallo-osa, kauniit silmät, hyvä kaula, 
sopiva rungon tilavuus, rintakehä voisi olla hieman pidempi, hyvä luusto ja kulmaukset, kaunis turkki, iloiset 
ulottuvat liikkeet, miellyttävä käytös. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Normaalisti kehittynyt nuori uros, hyvät mittasuhteet, runko vielä hieman kapea, hyvä 
pään pituus mutta kuonon ja kallon ylälinjojen tulisi olla yhdensuuntaiset, hieman löysää nahkaa ja siksi ala-
luomet ovat hiukan avoimet, hieman pysty lapa ja olkavarsi joten etuaskel jää hieman lyhyeksi, hyvät 
takakulmaukset, karva on turhan pehmeälaatuista joten sitä on voimakkaasti trimmattu. Heinola KR 20.8. Tuula 
Savolainen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias, ihannekokoa hieman kookkaampi, 
kaula voisi liittyä lapoihin hieman sulavammin, melko hyvät pään linjat, tummat silmät, hieman avoimet luomet, 
huulet voisivat olla tiiviimmät, suorahkot lavat, hyvä raajaluusto, hyvä eturinta, hyvä rungon tilavuus, hyväasen-
toinen lantio, hyvin kulmautunut takaa, hieman pitkä lanne, hyvä turkki ja häntä, runsaat hapsut, sivuliikkeessä 
etuaskel jää lyhyeksi, reipas käytös. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunis uros, erittäin hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, erinomainen 
runko ja luusto, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen karva, tyylikäs ylä-
linja, hieman korkea häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Kouvola 8.7. Taru Kalkkila SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
DRIALTY FLYING FINN 18245/16 s.8.2.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 
HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
vankka uros, kaunisilmeinen vahva uroksen pää, vahva luusto, niukka eturinta, saisi olla rungoltaan lyhyempi, 
hyväasentoinen häntä, voimakkaasti kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu kauttaaltaan hyvin, ei parhaassa 
näyttelyturkissa tänään, esiintyy iloisesti häntä heiluen. 
 
DRIALTY INDIAN TREASURE Fi Mva 40090/15 s.25.6.2015 i. C.I.E Se(n) & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 
MVV-12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Done With Pride kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi NUO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kompakt ung hane med ett välskuret huvud, korrekt bett, utmärkt pigmentering, tillräckligt förbröst, något 
rakställd underarm, har lösa armbågar, stark rygg, har tillräcklig välvning i bröstkorgen, ok kors, utmärkt knä-
vinkel, låg has, bär svansen lite högt i rörelse, underbar pälskvalitet, vacker pälspresentation, treveligt tempe-
rament, rör sig något löst fram men med bra flytt i ringen. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson NUO ERI 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, kaunis ylä- ja alalinja, hyvä kaula, kaunis pää, riittä-
vän pitkät korvat, erinomaiset kulmaukset, erinomainen turkki, tiiviit käpälät, liikkuu erinomaisella askeleella. 
Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Cobby 
red dog with sweet head and expression, good bone and feet, excellent topline and tailset, moves straight and 
true with good head carriage, a little upright in front construction, well handled and presented. Kurikka RN 1.7. 
Pekka Teini AVO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erinomainen, kauniit 
mittasuhteet ja erinomaiset linjat rungossa ja kulmaukset raajoissa, kauniit vahvat huulet, hyvät pään linjat, erin-
omainen eturinta, tilava pyöreä rintakehä, vahva lantio, erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, tasapainoiset 
liikkeet. Suonenjoki RN 30.7. Martin Johansson, Ruotsi KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Välskuret huvud, bra skuldra, visas i lite högt hull, kunde vara aningen mer upp på benen, bra 
bröstkorg, rör sig med bra steg men med något sluttande rygglinje. Vesilahti RN 12.8. Elena Ruskovaara AVO 
ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen tyyppinen, oikeat mittasuhteet ja hyvä 
luusto, erinomaisen mallinen runko, hyvin kulmautunut takaosa, ikään nähden hyvä eturinta, tarpeeksi etu-
kulmauksia, vahva kaula, hyvin maskuliininen pää, tarpeeksi pitkä kuono-osa, hyvät huulet, tummat hiukan 
vuotavat silmät, erinomainen näyttelykunto ja karva, häntä voisi voisi olla tyylikkäämpi liikkuessa, keskipitkä 
joustava askellus, erinomainen esiintyjä. Seinäjoki RN 13.8. Vesa Lehtonen KÄY ERI 1 SA PU1 SERT ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kompakti kokonaisuus, hyvä pää, miellyttävä ilme, täyteläiset huulet, 
kaunis kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, napakka lanne, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu 
ryhdikkäästi tasapainoisella askeleella mutta liikkeessä saisi olla enemmän tehokkuutta ja lennokkuutta, hyvä 
karva, todella kauniissa näyttelykunnossa. Ruovesi RN 19.8. Juha Putkonen KÄY ERI 1 SA PU2 SERT FI 
MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomaiset rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus, 
hyvä kallo-osa ja oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman lyhyt ja kevyt kuono, hyvä purenta ja 
huulilinja, oikean mallinen rintakehä ja sopiva eturinta, oikean laatuinen karva, erinomainen hännän asento, 
tasapainoiset kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella, hieman löysää kurkunalusnahkaa. Heinola KR 20.8. 
Tuula Savolainen KÄY ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, kaunislinjainen uros, 
kaunislinjainen pää, pehmeä ilme, ihana kuono, hyvä eturinta, hyvä rungon tilavuus, hyväasentoinen leveä 



lantio, hyvä takaosa, olkavarret voisivat olla viistommat, kaunis oikealaatuinen turkki, hyvät hapsut ja häntä, sivu-
liikkeessä etuaskel saisi olla pidempi, yhdensuuntainen edestakaisliike, iloinen käytös ja kauniisti heiluva häntä. 
Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Medium size, 
eyes are a little bit running, lacking a little in front angulation, well proportioned and has happy outgoing 
temperament, is high stepping in front when going around. Hyvinkää RN 17.9. Tarmo Viirtelä KÄY ERI 1 SA 
PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieno pää ja ilme, purenta ok, hieno ylälinja, riittävä kaula, erin-
omainen eturinta ja runko, vahva takaosa, upea karva, liikkuu tasaisesti, reipas käytös. Jyväskylä KV 14.10. 
Frank Whyte, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced 
quality headpiece, moderate neck, well assembled front, square and compact body with well developed rear, 
good width and drive in his rear action, holds a nice quality outline going around, presented in very nice coat and 
condition. Jyväskylä KV 15.10. Ronny Blomme, Alankomaat VAL ERI 2 SA PU3 VACA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Very nice dog, very short, compact and cobby, masculine head and expression, nice fore-
chest, ribs and topline, good angulations, bones and feet, nice temperament and tail action on the move, just 
needs a little more reach on the move. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 18.6. Hanna Lahtinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
DRIALTY INDIAN WITH LOVE 40092/15 s.25.6.2015 i. C.I.E Se(n) & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 MVV-
12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Done With Pride kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, esitetään kauniissa näyttelykunnossa, vahva uroksen pää, hyvä kaula, hieman laskeva ylä-
linja, eturaajat saisivat olla paremmin kulmautuneet, voimakkaat kulmaukset takana, oikea-asentoinen häntä, 
liikkuu hyvällä askelpituudella mutta leveästi edestä, hyvälaatuinen kaunis karva. Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgen-
sen, Tanska NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, masculine head, ears are well 
set, enough of neck, body is well developed, nice topline, he is a little straight in front, normal behind, moves ok 
but could have little more reach and drive, nice coat and colour. Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-
Suorsa NUO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas vahva uros, selvä suku-
puolileima, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, pehmeät linjat, kauniit silmät, täyteläinen kuono, hyvät korvat, tasa-
painoinen ylälinja, hyvä rungon muoto ja syvyys, hyvin kulmautunut, hyvät käpälät, hyvät takaliikkeet, edestä 
hieman löysä. Sodankylä RN 28.5. Vesa Lehtonen NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kookas nuori uros, hyvät pään mittasuhteet mutta kauttaaltaan hieman paksu pää, hyvä kaula ja 
ylälinja, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä runko ja luusto, hieman lyhyt rintalasta ja hieman liikaa kuroutuva alalinja, 
liikkuu hyvällä askeleella, hyvä karvan laatu. Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto NUO ERI 1 SA PU3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväluustoinen, sopivan kokoinen, voimakas pää, lavat hieman edessä, 
vahva selkä, hyvä runko, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin, erinomaisessa turkissa. Rovaniemi KV 
24.6. Linda Volarikova, Slovakia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bigger boy, excellent 
bones, a bit wide in skull, excellent muzzle, excellent neck, would like to see better shoulder placement, 
excellent ribcage and forechest, correct topline, could have more power behind, moves well coming and going. 
Lapinlahti RN 1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Very nice strong male, very typical cocker, not what we can see often today, beautiful 
masculine head with parallel lines, excellent topline and tail, good front and chest, well angulated, excellent coat, 
moves very well, lovely temperament. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erinomainen, hyvillä mittasuhteilla ja oikeilla linjoilla varustettu uros, hyvät pään 
linjat, kauniisti laskeutuvat linjat, avoimet luomet hieman häiritsevät ilmettä, hyvä ylälinja, hyvä pyöreä rintakehä, 
tasapainoiset vahvat kulmaukset, vahvat kintereet, erinomainen turkki.  
Taipumuskokeet: Pyhäntä 5.8. Jaana Heiskari SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. Ylitornio 19.8. Virpi Väisänen 
SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Wilson tutustuu uteliaalla asenteella ympäristöön ja luottavaises-
ti tekee tuttavuutta uusien kavereiden kanssa; Wilsonin elämässä ei muut koira tuota harmia vaan on mielellään 
kaikkien kaveri. Haku ja laukaus: hyväksytty. Wilson ottaa aluksi haukkuen ylimääräiset höyryt pois ja sen 
jälkeen työtahti tasoittuu; Wilson käyttää kuonoansa työskennellessään; välillä se tukeutuu ohjaajaansa mutta 
itsenäinen työskentely lisääntyy kun ohjaaja antaa sille työrauhan; laukauksesta säpsähtää ja jatkaa; jossakin 
vaiheessa Wilson löytää kiinnostavia hajuja ja tekee pienen lenkin mutta palaa muutamien käskyjen jälkeen 
takaisin haulikonkantamalle. Jäljestys: hyväksytty. Wilsonin jäljestys on tuumailevaa työtä jossa se koikkelehtii 
jälkeä etsien; työ on sen verran puurtavaa että loppuosuudella osoitetaan puhdas jälki; tämän jälkeen kaadolle 
jäljestetään ja kaato tutkitaan tarkkaan. Vesityö: hylätty. Isot rantakivet koituvat tänään Wilsonin kohtaloksi; sen 
tekisi mieli mennä uimaan mutta kivenmurikat tuovat tehtävään liikaa haastetta ja se vetäytyy rannalle, joten 
riistapukki jää harmillisesti tänään noutamatta. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hakuosuudella tottelevaisuus hieman 
rakoilee ihanien hajujen vuoksi, mutta kokonaisuudessaan Wilson osoittaa tänään riittävää spanielin tottelevai-
suutta. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Wilson ja Anne toimivat hyvin tiiminä ja yhteistyö toimii kun Anne muistaa 
antaa kaverille työrauhan; tänään kompastuskiveksi osoittautuivat rantakivet, mutta lisää treeniä vaihtelevissa 
olosuhteissa, niin tämäkin osasuoritus onnistuu. 
 
EBEN’S CHASE STORMY CLOUDS 48862/15 s.22.8.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Eben’s Singing In 
The Rain kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very happy black male with strong body and excellent bone and feet, very well muscled, moved with enthusiasm 
but very wide in front, I would prefer more strength in muzzle. 
 



EBEN’S MY BOY THE DRUMMER 44588/13 s.21.7.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Eben’s Want 
To Be My Girl kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Laitila RN 15.4. Lena-Danker-Höglund KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kohta 
4-vuotias, hyvän kokoinen uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, sopiva otsapenger, toivoisin vahvem-
mat kulmakaaret, niukka purenta, hyvät korvat, hyvin asettunut lapa mutta lyhyt ja hieman pysty olkavarsi mistä 
johtuen köyhä eturinta, toivoisin lisää tilavuutta runkoon ja voimakkaammat pakarat, sopiva luusto, erinomaiset 
käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu lyhyellä etuaskeleella, köyristää selkää. Sipoo RN 7.5. Johan Juslin KÄY EH 
1. Keskikokoa hieman pienempi uros jolla kevyt kuono, keskivahva luusto, kaunis kaula, lyhyt olkavarsi ja luisu 
lantio vaikuttavat liikkeisiin, hyvät käpälät. Vesilahti RN 12.8. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet, vähän keveä runko, lihaksikas hyvä takaosa, keskivahva raaja-
luusto, tähän ikään rungon tulisi olla täyttyneempi, hivenen korkeat kintereet, kovin kapea etuosa ja eturintaa 
tarvitaan lisää, kaula voisi kiinnittyä ylälinjaan kauniimmin, kookkaat vähän pyöreät keskiruskeat silmät, riittävän 
täyttynyt kuono, laadukas karva, ylälinjan pitäisi olla parempi liikkuessa, joustavat etenevät hieman kapeat 
liikkeet. 
 
ELMERS GOLDMINE BE MY VALENTINO 31922/11 s.2.5.2011 i. Westerner Light The Sky e. Elmers Goldmine 
Zamantha Light kasv. Helena Partanen 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 7.5. Heikki Pirhonen AVO 3 (a-2, b-2, c-3, d-14, e-3, f-4 = 28 pist). Hyvin oh-
jattu lähtö, Loimu tutkii alkumakauksen ja aloittaa rauhallisesti etenevän tarkan jäljestyksen aivan jälkiuran pääl-
lä; puolessa välissä osuutta kova sivutuuli hieman pyörittää mutta muuten hyvin, kulma jälkitarkasti ja makaus 
pysähdytään osoittamaan; toinen osuus mallikkaasti aina riistapolulle saakka, lähtee polulle ja joudutaan palaut-
tamaan; loppuosuus hyvin, kulma jälkitarkasti ja taas makaus mallikkaasti osoittaen; kolmannen osuuden puo-
lessa välissä pompannut metsäkana sotkee Loimun kuviot ja siirrytään etsimään lintua aina hukkaan saakka; 
osoitetaan puhdas jälki ja loppu taas hyvää jäljestystä, kaadolle hieman sivusta; sorkan tutkii ja jää vierelle; 
tänään pari hairahdusta pudottaa palkintoluokat, muuten hieno suoritus. Janakkala 11.6. Taina Ketola AVO 0 (0 
pist). Ohjattu lähtö, koira aloittaa pääosin maavainuisesti jälkiuran päällä etenevän työskentelyn, osuuden alku-
puolella pieni tarkistuslenkki, kehoituksella jatkaa; edetään hyvin kunnes tullaan kuusitaimikolle, siellä vilvoitel-
laan ja tehdään tarkistuksia, kehoituksilla löytää verijäljen mutta ylittää sen ja lopulta paluujäljelle, ensimmäinen 
hukka; loppuosuus hyvin, makauksen merkkaa, kulma pienellä pistolla; toinen osuus erinomaista työskentelyä, 
toisen osuuden loppupuolella vanhan metsätien tarkastus, lepää hetken, jatkaa kehoituksilla, suurempaa tietä ei 
enää ylitä vaan jää lopulta lepäämään, toinen hukka; uusi alku metsän puolelta, löytää makuun mutta jatkaa toi-
sen osuuden suuntaisesti kolmanteen hukkaan ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen loppuun. Hämeen-
linna 6.8. Karla Sohlman AVO – (0 pist). Loimulle osoitetaan lähtömakaus ja saatetaan erittäin hyvin päivän työ-
tehtävään, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään maa- ja ilmavainua sekaisin; heti alussa alkaa pyöri-
tys ja heinän syönti, kehoituksia saatuaan Loimu päättää lähteä muihin hommiin, ensimmäinen hukka; uusi yritys 
ja pätkä todella hyvin ja sitten taas alkaa pyöriminen ja heinän syönti sekä piehtarointi; ohjaaja tuntee koiransa 
niin hyvin että keskeyttää kokeen; Loimu kyllä osoitti osaavansa jäljestää mutta tänään ei annettu työtehtävä 
napannut, tsemppiä jatkoon Loimu. 
Rallytoko: Hattula 30.7. Hannele Pirttimaa ALO HYV (93 pist) RTK1. 
 
ELMERS GOLDMINE CHARLIE BROWN Fi Jva 56303/11 s.10.11.2011 i. Westerner Light The Sky e. Elmers 
Goldmine Precious Heart kasv. Helena Partanen 
Jäljestämiskokeet: Närpiö 14.5. Karla Sohlman VOI 2 (a-5, b-8, c-6, d-7, e-3, f-4 = 33 pist). Charlie tutkii lähtö-
makauksen hyvin ja ohjataan veriuralle mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään pääosin 
maavainua; kaikki osuudet edetään pientä siksak-kuviota käyttäen, tehdään jokusia isompia pistoja ja pyöräh-
dyksiä sekä pienempiä rengastuksia jäljen jommalle kummalle puolelle; ensimmäisellä kulmalla (jolla katko) 
veretyksen lopussa oli joku metsäneläin käynyt syömässä linnun, sulat ja sen veri saa Charlien ajatuksen kat-
keamaan ja lähdetään paluujäljelle, ensimmäinen hukka; muut osuudet edetään hyvin jokusen pienen piston ja 
pyörähdyksen saattelemana; toinen kulma laajemmalla tarkastuksella takana ja kolmas pienellä kaarroksella; 
makauksista ensimmäisen hyvin osoittaen, toisen vauhdista nuuhkaisten, kolmas osoitetaan ja neljäs taas vauh-
dista; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; Charlie osoitti osaavansa jäljestää mutta linnun evästyskohta sai sen aja-
tuksen herpaantumaan työtehtävästä. Närpiö 11.6. Kalle Järvinen VOI 1 (a-5, b-10, c-7, d-10, e-3, f-5 = 40 pist). 
Charlielle näytetään alkumakuu josta alkoi vauhdikas jäljestys; kaikki osuudet vahvasti lenkittäen jäljen molem-
min puolin; ensimmäisellä kulmalla (jolla katko) pieni lenkki ja jäljentekijöiden jälkiä pitkin jatkoon, toinen kulma 
oikaisten, kolmas kulma takalenkillä; makauksista merkkaa ensimmäisen, toisen ja neljännen, kolmas menee 
ohi; sorkalle sivusta ja se kiinnostaa; koirakolle valtavasti jarrua, niin saadaan jäljestämisestä suoraviivaisempaa. 
Maalahti 21.6. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjattu aloitus, loivaa siksak-
kuviota jäljen päällä tekevä koira; merkkaa kolme makausta hienosti, toisen kävelee vierestä; katko kaarroksilla 
tukeutuen jäljentekijän jälkiin suuntaa hakiessaan; kulmat pienillä suunnantarkistuksilla; löytää kaadon jota jää 
tutkimaan; hienoa yhteistyötä parivaljakolta. 
 
ELMERS GOLDMINE MR LEE 13752/15 s.14.12.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. 
Elmers Goldmine Charming Moa kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska AVO ERI 1 SA PU4 VASERT VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male, nice head and good expression, enough of neck, strong body with 
good topline, strong legs, moves well, nice coat and colour. Laihia RN 13.5. Paavo Mattila AVO ERI 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen uros jolla oikeat mittasuhteet, kaunis ilme ja kaula, suora etuosa 
ja saisi olla enemmän rintaa, hyvä runko, hyvälinjainen takaosa, korkea häntä, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä 



käytös. Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittävän kokoi-
nen ja vahvuinen uros, hieman kevyt pää, hieman avoimet etukulmaukset, riittävät takana, keskivahva luusto, 
kapea runko, hieman viimeistelemättömän oloinen karva, hyvä luonne, liikkuu kapeasti edestä, epämääräinen 
väri. 
 
ELMERS GOLDMINE QUATRO SPEED Fi Jva 28488/06 s.13.5.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e. 
Emmaboda Miracle kasv. Helena Partanen 
Rallytoko: Hattula 30.7. Hannele Pirttimaa AVO HYV (70 pist). 
 
ENGELBERT VOM SCHLOSS HELLENSTEIN Fi & Ru Mva RkfV 46299/14 s.2.4.2014 i. Royal Dragon vom 
Schloss Hellenstein e. Midwinter Kimberly Lady Blue kasv. Monika Bollinger, Saksa 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
pitkärunkoinen uros, vahva uroksen pää, erinomaiset huulet, riittävä luusto, hyvä vahva selkä, riittävä eturinta, 
pysty olkavarsi, voimakkaasti kulmautunut takaa, hyväasentoinen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, käyttää 
häntäänsä erinomaisesti, kaunis turkki. 
 
FALLAWAY’S HISTORY MAKER 42120/17 s.8.7.2017 i. C.I.B C.I.E. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & 
Balt Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. JV-15 Finemoon Love For You kasv. Hanna-Kaisa Vilenius 
Näyttelyt: Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Excellent size, nice body proportions, excellent head with beautiful shape, I would like to see a bit less 
white in the eyes, excellent ear setting, already nice front for his age, excellent solid topline, excellent solid rear, 
stable, very nice tailset with beautiful carriage, baby coat texture, good movement behind, a bit wide in front with 
elbows out, nice movement from profile. 
 
FALLAWAY’S HUG FOR YOU 42119/17 s.8.7.2017 i. C.I.B C.I.E. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. JV-15 Finemoon Love For You kasv. Hanna-Kaisa Vilenius 
Näyttelyt: Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. I would like more compact body proportions, good masculine head, sweet expression, well set ears, a bit 
straight in the front, rear angulation could be more present, excellent tailset, very nice coat texture for this age, 
very wide movement in front, a bit open in the rear, good from profile. 
 
FENBROOK BLACK MOON RISING C.I.B Fi & Ee Mva EeV-15 25415/13 s.24.3.2013 i. C.I.E Pohj & Dk & 
Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 
VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. Fenbrook Moon Flower kasv. 
Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Trevlig champion hane med fint välskuret huvud, mörka fasta fina ögon, korrekt bett, bra öron ansättning, 
utmärkt förbröst och överarms vinkel, stark rygg, bra kors, utmärkt knävinkel, breda lår, fin välvning i bröst-
korgen, fina tassar, rör sig vägvinnande, underbar pälskvalitet, trevligt temperament. Kellokoski ER 3.6. Sandy 
Platt, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dark blue male shown in excellent 
coat and condition, balanced throughout with very good angulation, plenty of substance, good legs and feet, 
moves very straight and soundly with enthusiasm, I would like to see more definition in the head for more 
masculinity. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masku-
liininen uros erinomaista tyyppiä, hyvän mallinen maskuliininen pää, ystävällinen ilme, hyvä kaula ja ylälinja, 
hieman etuasentoinen lapa, hyvin kulmautunut takaosa, täyteläinen eturinta, oikean mallinen runko, erinomainen 
luusto, oikeanlaatuinen kaunis turkki, vapaat liikkeet, hieman korkea häntä, kauniissa näyttelykunnossa. Helsin-
ki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Not big but very 
good bones, good head, good ribcage, correct angulations and very good coat texture, compact body, good 
movement with good topline. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL ERI 1 SA PU3 VACA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent and clean head, wonderful expression, correct bite, excellent neck, 
well angulated, lovely shape of body, good coat quality, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, 
Islanti VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male, excellent breed type, 
slightly long in proportions, beautiful elegant head, pleasing expression, elegant neck, excellent angulation in 
front and rear, could have more forechest, good body substance, slightly long in loin, correct topline, moves well 
from all sides, beautiful coat. 
 
FENBROOK CHANGE IS GONNA COME C.I.B Fi & Ee Mva 33636/11 s.26.4.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & 
No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 
V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. Travis Maine Line kasv. Taava 
Nevapuro 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well balanced, correct head, well set ear, good tailset, very nice substance, correct bustling movement. 
 
FENBROOK HIJACK MY HEART Fi Mva HeW-15 31504/14 s.27.4.2013 i. C.I.B Fi Mva Keladity Wait Tan See 
e. Fenbrook Say No More kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Helsinki KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 years, good size and proportions, quite elegant in outline, masculine enough in head, good expression, 
excellent muzzle, good earset, excellent set of neck, strong topline, balanced in angulations, deep in body, 



enough spring of ribs, moves with enough reach and drive, a bit narrow in front, enough coat for today. Porvoo 
KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive, 
correct type, size and balance, pretty head and expression, I would prefer a bit darker eye, excellent neck and 
shoulders, super bone, lovely feet, nicely rounded ribs, I would prefer more of him in forechest, excellent topline, 
tailset and carriage, sound mover, well presented. 
 
FENBROOK SURE FIRE WINNERS C.I.B Fi & Se(n) Mva JMV-14 HeJW-14 38102/13 s.8.6.2013 i. C.I.B Fi & 
Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. C.I.B Fi & Lv Mva HeJW-10 LvV-14 Fenbrook Prime time kasv. 
Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
attractive dog with perfect grooming, nice head, would prefer a bit longer neck, short compact body, correct 
croup, breed typical movement. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Quality well muscled cobby black dog, beautiful head and expression, good neck and 
front construction, well developed forechest, tight elbows, good bone and feet, good wide thigh and well let down 
hocks, moved soundly with enthusiasm. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä KÄY ERI 1 SA PU4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful dog, compact body, beautiful head, correct angulations, very 
good coat texture, good grooming, good ribcage, very good earset, very good bones, good free movement with 
correct topline. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent head and expression, correct proportions all over, correct bite, excellent neck, 
angulations, ribcage, topline and coat, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti KÄY ERI 
1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male, correct size and proportions, 
beautiful pleasing head, sweet expression, excellent neck and forechest, excellent angulation in front and rear, 
correct level topline that slopes towards correctly set tail, good body substance and very well ribbed back, good 
coat structure, moves well in all ways. 
 
FENBROOK WELCOME TO THE SHOW 47215/16 s.19.8.2016 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And 
Leave Em e. C.I.B Fi & Lv Mva HeJW-10 LvV-14 Fenbrook Prime time kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Helsinki PN 23.4. Marja Kosonen PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet, erittäin kaunisilmeinen pää, hienot tummat silmät, hyvä purenta, hyvä rungon vah-
vuus, erinomainen raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvin pitkällä reippaal-
la sivuaskeleella, hyvä karvan laatu, iloinen luonne. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikään nähden erinomaisesti kehittynyt, hyvässä lihaskunnossa oleva 
pentu, runko vielä vailla, hyvä häntä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä turkin laatu, ihana temperamentti. Helsinki 
KV 20.5. Margret Möller-Sieber, Saksa JUN ERI 1 SA PU4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 
months old shown in excellent condition, masculine head and expression, excellent angulated and developed 
body for his age, excellent topline and tailset, coat needs time, moves with a lot of drive. Kellokoski ER 3.6. 
Sandy Platt, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old black which needs 
to develop in head and body, actual body proportions are good but presently moves a little close and needs to 
develop in muscle. Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulation of hindlegs, 
forelegs set outside, weak pasterns, excellent angulation of shoulders, nice head and neck, very nice coat, 
movement and temperament. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 12 months old dog, good outline, is narrow all through, lacks development in rib and 
hindquarters, could have more masculine head, topline falls away to tailset. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, 
Portugali JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Head of good proportions, excellent type and 
structure, good neck and coat, I’d prefer more angulations, a bit straight in front, moves well, a bit close behind. 
Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 
months old masculine male, correct proportions, head in correct proportion but head planes should be more 
parallel, pleasing expression, enough neck, would like more angulation in front and rear but he is balanced, level 
topline that slopes to correctly set tail, good body and substance for his age, moves parallel but with short steps. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 16.9. Jan-Gunnar Rönnblad SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
 
FIELD’S END T-BONE 25975/15 s.1.4.2015 i. Ladecourt Bevis e. Windmillwood Nina kasv. Juha Lindroth 
Metsästyskokeet: Ruovesi 30.9. William Megaughin AVO 1 (87 pist). Ruovesi 1.10. Mark Clifford VOI 1 (81 
pist). Janakkala 21.10. Michael Walsh VOI 1 (79 pist). Akaa 4.11. Lauri Kanerva VOI 2 (71 pist). Janakkala 
28.11. Lauri Kanerva VOI 1 (77 pist). 
 
FINEMOON BALANCE OF POWER 36284/13 s.18.5.2013 i. C.I.B JV-12 Cobarn Distant Drums e. Finemoon 
True Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
type, a bit short in foreface but nice expression, correct neck, topline and shoulders, good forechest, well ribbed 
up, shout coupled, nice coat, moved well with high tail carriage. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia 
AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Quality black male of excellent type, sweet head and 
expression, good angles and depth, short strong loin, good wide thigh, moves with purpose, tail carried a little 
high. Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 2 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulations of legs, excellent 
shape of ribs, excellent angulation of shoulders, beautiful male head, good tailset but when he is going keeps it 
too high, excellent coat, movement and temperament. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania AVO ERI 4. 



Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, elegant male, prefer more chiselled skull, good square muzzle, 
a bit short, excellent neck, enough chest, good shoulders, prefer more substance of body, low tailset, excellent 
texture of coat, moves well and sound. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Keskikokoinen uros jolla voisi olla voimakkaampi pää, oikeat pään linjat, tummat silmät, hieman 
lyhyt kaulaosa, hyvä ylälinja ja raajakorkeus, oikein kulmautuneet raajat, hyvä turkki, liike tänään hieman haas-
tavaa arvostella. 
 
FINEMOON BRING IT ON TlnW-15 28175/12 s.31.3.2012 i. Allert’s Exiting News e. Finemoon Truth Of Sight 
kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Koski tl RN 13.5. Helin Tenson AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaiset mittasuhteet ja luusto, vasen vilkkuluomi häiritsee hieman ilmettä, erinomaisessa lihaskunnossa, hyvin 
tiivis paketti, kauniit pään linjat, kauniit pitkät korvat, erinomainen ylä- ja alalinja, kauniit kulmaukset ja turkki, 
hyvä häntä, tiiviit käpälät, erinomaiset liikkeet ja temperamentti. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia 
AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong blue male of longer proportions, good bone, wide 
deep ribs and well muscled quarters, head a little overdone, moved with drive, holding topline. 
 
FINEMOON LET’S TWIST AGAIN 53047/14 s.27.9.2014 i. Cassom Twist’n’Shout e. Finemoon Truth Of Sight 
kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin raken-
tunut uros jolla oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen ja kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä runko, ylälinja ja raajat, 
karva ei aivan parhaimmillaan, korkeahko häntä, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Tampere KR 25.11. Dinanda 
Mensink, Alankomaat AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice black, lovely head and 
expression, strong muzzle, good eye, ear and teeth, strong neck, good tailset, enough angulations, good ribs, 
good bone and feet, lovely muscles, moves happily and freely, lot of drive, nice temperament. 
 
FINEMOON MR BEAN 51986/16 s.11.10.2016 i. I’m Yours vom Wulfekamp e. Ee JMva HeW-14 Finemoon Be 
My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Helsinki PN 23.4. Marja Kosonen BABY 1 KP PU2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikean mallinen urospentu, erittäin kaunis ilme, hyvä purenta, hyvä eturinta, ikäisekseen hyvä rungon vahvuus, 
esitetään turhan lihavassa kunnossa, lisäksi ikään sopiva villava turkki lisää raskasta vaikutelmaa, tasapainoi-
sesti kulmautunut, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta vielä kovin pentumaiset liikkeet, 
iloinen ja reipas esiintyjä. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hie-
man lihavassa kunnossa oleva pentu, kaunis pää ja korvat, hyvä ylä- ja alalinja, hieman pehmeä turkki, hieman 
raskaat liikkeet johtuen painosta, hyvä temperamentti. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN 1 
KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegant black dog, excellent neck and shoulders, good 
spring of rib and wide strong quarters, strong bone, neat feet, good angulations fore and aft, would just like a 
slightly more masculine head, moved straight but with a slight roll. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, 
Alankomaat JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely black, really masculine head, 
strong muzzle, nice eyes, little flat skull, lovely ears, strong neck, good tailset, would prefer little more chest and 
angulation in front, nice ribs, behind angulations more than enough, nice bone and feet, lovely coat condition, 
moves well and happily, nice temperament. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN EH. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old masculine male that is slightly long, head is correctly proportioned 
but head planes could be more parallel, pleasing expression, straight shoulders, level topline that slopes to 
correctly set tail, excellent hind angulation, moves with short steps in front, wide in front and narrow in rear. 
 
FINEMOON MR BOOMBASTIC 51985/16 s.11.10.2016 i. I’m Yours vom Wulfekamp e. Ee JMva HeW-14 
Finemoon Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
proportioned black puppy, excellent neck and shoulders, a little shallow in rib, good quarters and well let down 
hocks, head needs to develop, pasterns a little weak at the moment, moved soundlyl with drive when settled. 
 
FINEMOON WILD SIGHT 42030/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 Finemoon Be 
My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta NUO ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen vankka maskuliininen kokonaisuus, riittävät pään linjat, hyvä ilme, pitkä kaula, erin-
omainen eturinta, tasapainoiset kulmaukset, voimakas luusto, kauniit käpälät, vankka aavistuksen pitkä runko, 
erinomainen luonne, liikkuu hyvin oikealla asenteella. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO ERI 
1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegant black with good body proportions, excellent 
angles, well developed forechest, short coupled, good depth and width, moved soundly with good head carriage 
and topline. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania AVO ERI 2 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type, masculine head, prefer more chiselled skull, excellent angulation in front, excellent 
neck, excellent bones, ribcage and topline, moves with action and drive, proud of himself, quality coat, good 
temperament. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Todella laadukas uros jolla kauniit linjat rungossa ja sopivat kulmaukset raajoissa, hyvä kuono-
osa, upea ylälinja, hyväasentoinen lantio ja hännän kiinnitys, hieno eturinta, vahvat raajat ja hyvät käpälät, erit-
täin laadukas ja määrältään oikea turkki, hyvä askelpituus mutta hieman vauhdikkuutta liikkeessä. Muurame RN 
9.9. Guy Jeavons, Kanada AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. This dog 



oozes breed type, soft expression from well proportioned head, nice full dark eye, good reach of neck into well 
laid back shoulders, good strength of bone, gay and merry on the move, well set tail. 
 
FINEMOON WILD THING Fi & Se Jva 42028/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 
Finemoon Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, vahva pää, hieman takaluisu kallo, vahva luusto ja runko, niukka 
eturinta, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkeessä hieman korkea-asentoinen häntä, kaunis hyvälaatuinen 
turkki, liikkuu kauttaaltaan hyvin. Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä kallon ja kuonon leveys, linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, 
hyvä purenta, hieman löysät luomet, hyvät korvat, hyvä kaula ja selkälinja, hyvä lapa mutta pysty olkavarsi, riittä-
vät takakulmaukset, hyvä luusto, puutteellinen eturinta, hyvä rintakehän pituus, riittävä tilavuus, hyvä karvapeite, 
liikkuu epävakaasti edestä, liikkuu lyhyellä taka-askeleella ja hännän asento saisi liikkeessä olla parempi. Lieksa 
RN 27.5. Viveca Lahokoski AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen maskuliininen 
kokonaisuus, hyvät pään linjat, hieman lyhyt kaula ja pystyasentoinen lapa, riittävä eturinta, hyvä täyteläinen 
runko ja vahva leveä lanne, erinomainen luusto, hyvät käpälät, riittävät takakulmaukset, hyvät yhdensuuntaiset 
takaliikkeet, reippaat sivuliikkeet, hieman korkea-asentoinen häntä liikkeessä. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, 
Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue dog with kind expression, good rib, short 
in loin, strong topline, a little short in neck and loose in elbows which shows on the move. Joensuu KV 12.8. 
Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head and set of 
eyes, nice bone, bit heavy over shoulders, nice form of ribs, nice backend, tail slightly high on movement. 
Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine head of correct size, correct bite, a bit short neck, well laid down shoulders, good length of body, well 
set tail, good height of hocks and well angulated behind, he’s proud of his tail, otherwise ok mover. Kouvola RN 
22.10. Paavo Mattila AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros, hyvän mallinen pää, 
kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvin kulmautunut takaa, hyvä 
karva, korkeahko häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Joensuu 20.6. Markku Hassinen VOI 2 (a-3, b-8, c-7, d-9, e-3, f-3 = 33 pist). Lähtömakaus 
kiinnostaa ja ohjataan ensimmäiselle osuudelle, Masi etenee varovaisesti jälkiuran tuntumassa haistellen jäljen 
molemmin puolin hajuja, kohta jälkiuran ylitse on hirven jäljet jotka vievät koiran vasemmalle jäljestä aina ensim-
mäiseen hukkaan asti; osoitetaan uusi alku ja eteneminen on edelleen hakevaa mutta kuitenkin edetään ensim-
mäiselle kulmalle jossa katkos, koira tekee kovasti töitä etsiessään mistä jälki jatkuu, löydetään viimein toisen 
osuuden alku; toinen osuus mennään välillä vasemmalla ja oikealla hajuja tarkistaen pienemmin ja isommin len-
kein, toinen kulma löytyy josta tarkasti kolmannelle osuudelle; kolmas ja neljäs osuus mennään jo hyvin lähellä 
veriuraa edeten pienillä tarkistuslenkeillä; kaadolle tullaan veriuraa ja Masi jää sitä nuuhkimaan; makauksista 
osoitti ensimmäisen, ylitti toisen, nyökkäsi kolmatta ylittäessään ja neljännellä hidasti; tänään koira parantaa 
suoritustaan loppua kohti. Kontiolahti 9.7. Markku Hassinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). 
Lähtömakaus tutkitaan ja Masi ohjataan ensimmäiselle osuudelle; Masi etenee rauhallista tahtia aivan veriuran 
läheisyydessä aina ensimmäisen kulman (jossa katkos) veretyksen loppuun asti, koira hakee osaksi lenkittäen ja 
jäljentekijöiden jälkiä apunaan käyttäen toisen osuuden alun; toisen osuuden alussa lyhyt juomatauko ja loppu-
osuudella kiepsahtaa jäljen ympäri, muuten erinomaisesti etenevässä jäljestyksessä aina toiselle kulmalle asti, 
käy kulman takana jälkinarun verran tarkistaen hajut ja etenee sitten kolmannelle osuudelle; kolmas osuus men-
nään taas veriuraa seuraillen aina kolmannelle kulmalle jonka takana hiukan hakemista, löytää hyvin neljännen 
osuuden alun; neljäs osuus edetään taas veriuran tuntumassa aina kaadolle asti, Masi jää nuuhkimaan sorkkaa; 
makauksista merkkaa ensimmäisen ja kolmannen, toisella ja neljännellä hidasti sitä ylittäessään; tänään edettiin 
mukavasti peitteisessä kokeen luonteeseen sopivassa maastossa. Juuka 27.8. Piia Juntunen VOI 2 (a-4, b-9, c-
7, d-8, e-3, f-3 = 34 pist). Ohjattu lähtö, koira jäljestää kaikki osuudet enimmäkseen maavainulla pienin tarkistuk-
sin ja hyvin suoraviivaisesti edeten; ensimmäisen osuuden puolivälillä poistuu jäljen sivuun, aloittaa ruohon 
syönnin, vuhkaa tuomarin ja lopulta unohtaa jäljestyksen, siitä hukka; ensimmäisellä kulmalla katko joka selviää 
helposti jäljentekijöiden jälkeä pitkin, toinen ja kolmas kulma tarkasti veriuraa pitkin; makaukset löytää kaikki ja 
omalla tavallaan merkkaa ne vauhtia hidastaen mutta ei selvästi pysähdy eikä siis ehdi niistä pisteitä kerätä; 
kaadon löytää ja sen osoittaa nuuhkien; nuorelle koiralle kelpo suoritus vaikkei ykkönen olekaan. 
 
FINEMOON WIND OF POWER 42029/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 Finemoon 
Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
type, nice but slightly feminine head, correct neck and shoulders, good balance and substance, correct tailset, 
nice coat, moved well. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson NUO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet ja luusto, erinomainen ylälinja, hieman raskaat alahuulet ja löysä kaula-
nahka, upeat pitkät korvat, erinomainen ylä- ja alalinja, häntä ja turkki, tiiviit käpälät, erinomaiset kulmaukset, 
upeat liikkeet, erinomainen temperamentti. Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 1 SA PU1 SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent 
set and angulation of legs, excellent angulation of shoulders, nice shape of ribs, nice head but prefer a bit more 
full muzzle, beautiful coat, nice movement and temperament. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania AVO 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegant male, good quality head, enough muzzle, excellent 
expression, dark eyes, excellent neck, chest and bones, prefer more angulation in shoulders, excellent hind-
quarters, excellent drive but not enough action in front, strong topline, moves with a bit too much happy tail. 
Janakkala KR 27.8. Pekka Teini AVO ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen 



uros jolle toivoisin hieman lisää sukupuolileimaa, oikealinjainen pää, kauniit tummat silmät, kaunis ylälinja, 
riittävä eturinta, hyvät kulmaukset vahvoissa raajoissa, tasapainoinen uros joka voisi liikkua rauhallisemmin. 
 
FLASHDANCE KIND OF MAGIC 10145/15 s.29.9.2014 i. C.I.E Pohj & Se & VDH Mva PMJV-08 Charbonnel 
Blue’n’Yellow e. Se Jva Flashdance Good Morning Sunshine Love kasv. Susanne Berggren, Ruotsi 
Näyttelyt: Raahe RN 7.5. Elena Ruskovaara AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäistään 
nuoremmalta vaikuttava, oikeat mittasuhteet omaava keskivahva uros, tasapurenta, kauniit tummat silmät ja 
leppoisa ilme, etuosa tarvitsee vielä täytettä, erinomainen lihaksikas takaosa, kauniisti laskeutuva karva, saisi 
liikkua ryhdikkäämmin ja ulottuvammalla etuaskeleella, hyvä takaliike ja korrekti häntä, antaa vielä turhan litteän 
vaikutelman, saa täyttyä. 
 
FLUSHING MEADOW’S DIRAC C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva BaltV-17 Fi & Se & No & Pohj Jva 
40796/13 s.23.6.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light Dom Pérignon e. C.I.B C.I.E Fi 
Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bit 
heavily built, masculine, nice head and expression, excellent neck, correct topline and croup, good coat quality, 
sound mover. Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Rejäl champion hane med ett fint välskuret huvud, korrekt bett, fast fina ögon, utmärkt öronansättning, 
utmärkt pigment, tillräckligt förbröst, rak överarm, stark rygg, välver en aning över länden i rörelse, ok kors och 
knävinkel, fina tassar, utmärkt benstomme, rör sig trevligt runtom, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. 
Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very happy 
orange roan male with sweet head and expression, good ribs and strong quarters, excellent bone and feet, a 
little upright in front construction but better angulation behind, moved soundly with enthusiasm. Riihimäki KV 
2.7. Inga Siil, Viro VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, tall male, excellent type, 
typical head but parallels should be more typical, enough long neck, excellent topline and tailset, too straight and 
narrow in front, excellent ribcage and body, enough angulation behind, excellent coat quality and condition, 
loose in elbows, moves very well from the side. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila VAL ERI 3 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtainen uros jolla oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, erinomai-
nen kaula, ylälinja ja raajat, sopusuhtainen runko, eturintaa voisi olla hieman enemmän, kaunis karva, erittäin 
hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä KÄY ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. A little big, good head, straight in shoulders, chest ok but needs more ribcage, good 
hindquarter proportioning, correct coat and texture, a little loose in elbows, correct topline but needs more reach 
and drive. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 6.8. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-7, e-3, f-4 = 40 pist). Jalo hais-
telee alkumakauksen ja ohjataan jäljelle, alkaa sopivavauhtiseksi jarrutettu maa- ja ilmavainuinen jäljestys joka 
aaltoilee koko matkan jäljen molemmin puolin; Jalo tekee toisella osuudella muutamat tarkastukset joilta palaa 
nopeasti ja itsenäisesti; ensimmäisen kulman ensin oikaisee mutta palaa tarkastamaan kulman ja tekee varmis-
tuslenkin ennen toiselle osuudelle lähtöä, toinen kulma (jolla katko) veretyksen lopusta kaartaen kolmannelle 
osuudelle, kolmas kulma tarkasti; makauksilla tänään vain hidastaa; suoraan kaadolle jonka omii nuollen; varma 
jäljestäjä jonka ”heikkous” on makausten merkkaamattomuus ja se vaikuttaa pisteisiin. 
 
FLUSHING MEADOW’S FARADAY Fi Mva 40798/13 s.23.6.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari VAL ERI 1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Beautiful head, excellent neck, shoulders and forechest, well ribbed up, very typy and cockery, moved 
well. Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
typical head and expression, correct head planes, good substance, well angulated at both ends, good topline. 
Hirvensalmi RN 15.4. Paula Rekiranta VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen maskuliininen kokonaisuus, kaunis pää, ihastuttava ilme, hyvä kaula, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvä 
eturinta ja runko, hieman ulkokierteiset etukäpälät, erittäin hyvin kulmautunut takaa, kaunis karvapeite, tehokas 
liikunta, näyttävä kokonaisuus. Sipoo RN 7.5. Johan Juslin VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tämä uros edustaa vahvaa rotutyyppiä, erinomainen luusto ja rungon tilavuus, hivenen liian 
korostunut otsapenger, vahva tilava takaosa, liikkuu hyvin. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia VAL 
ERI 4. SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue male with lots of substance, good quality head with 
kind eye, good angles with strong legs and tight feet, moves soundly and straight with good attitude, a little close 
behind. Hämeenlinna RN 11.6. Mats Jonsson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU1 ROP RYP2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Vacker helhet, utmärkta proportioner, välskuret maskulint huvud, korrekt uttryck, utmärkt 
över- och underlinje, välutvecklad lång bröstkorg, välvinklad, utmärkt benstomme, effektiva typiska rörelser. 
Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro VAL ERI 1 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, 
masculine male, excellent type and proportions, very beautiful head and epxression, excellent neck and topline, 
needs more angulations in front and rear, too narrow in front, excellent ribcage and body, good coat quality and 
condition, excellent movement from all sides. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia VAL ERI 1 
SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, on the upper size, very masculine head, 
good bite and earset, strong neck, excellent chest, firm topline, excellent angulations, good quality coat, correct 
tailset and carriage, very well presented. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 1 SA PU1 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva maskuliininen uros, pitkä täyteläinen pää, tummat silmät, 
hyvä rintakehän pituus, syvyys ja tilavuus, hyvä lapakulmaus, hieman kapeat etuliikkeet ja etukäpälät kääntyvät 
hieman ulos, erinomaiset takakulmaukset, oikea selkälinja ja hännän kiinnitys, hyvä karva, iloinen käytös. Heino-



la KR 20.8. Tuula Savolainen VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias uros jolla 
hyvät mittasuhteet ja tiivis ylälinja, hyvät pään linjat, hieman syvä kallo, hyvä huulilinja, pehmeä ilme, hyvä 
eturinta, viistot lavat, lyhyet riittävän viistot olkavarret, erinomainen rungon tilavuus, hyväasentoinen leveä vahva 
lantio, hyvä takaosa, kaunis turkki ja hapsut, hyvä hännän kiinnitys, tasapainoiset liikkeet ja tehokas askel, iloi-
nen käytös. Hyvinkää RN 17.9. Tarmo Viirtelä VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä koko, näyttävä pää, purenta ok, kaunis ilme, hieno ylälinja ja eturinta, täyteläinen runko, hyvät taka-
kulmat, kauniissa karvassa, tasainen hyvä liikunta, reipas käytös. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-
Britannia VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well shaped head, very expressive eye and lowset 
leathers, clean arched neck, good angulations in front and back, quite narrow all through and long in coupling. 
Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros joka 
saisi olla hieman lyhyempi, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, hyvä ylälinja, erittäin hyvät 
raajat, hyvä runko, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Helsinki KV 8.12. Elena Ada-
movskaya, Venäjä VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, good coat, beautiful head, a 
little short in shoulders, very good hindquarter angulations, good chest, good bones, good coat texture, loose in 
elbows. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct 
head, good expression, correct bite, a bit short in neck, could be more angulated in front, ok in hind, good bone, 
I’d prefer better ribcage, good coat quality, moves a bit close. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti 
VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male, good size, excellent breed type, a bit long in 
proportions, strong but elegant head, good neck, excellent angulation in front and rear, he has excellent body 
substance, slightly long in loin, moves well from all sides. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 14.5. Hannu Palonen AVO 2 (a-4, b-9, c-8, d-10, e-3, f-3 = 37 pist). Innokas lähtö, 
jäljestys rauhallista, polveilevaa; ensimmäisellä kulmalla suoraan yli, palautuu sieltä kuitenkin jäljelle, toisella kul-
malla ensin vierestä ohi hirven jälkiä pitkin, tulee sieltä takaisin ja nuuhkii makauksen; kaadolle hieman vierestä 
ohi aina hukkaan saakka; menee kuitenkin kaadolle, kaatokäytös hyväksytty. Virolahti 28.5. Mari Tilles AVO 1 
(a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjaaja rauhoittaa innokasta koiraa lähdössä, alkaa pääosin maavainui-
nen jälkitarkka jäljestys; matka taittuu reipasta vauhtia, koko matkan aikana muutama tarkastuspyörähdys jäljen 
päällä, muuten suoraviivaista etenemistä; ensimmäinen kulma mennään tarkasti puolen metrin päästä joten 
makaus jää huomioimatta, toinen kulma jäljen mukaisesti makaus hyvin merkaten; kaadolle suoraan ja se kiin-
nosti koiraa; erinomainen jälkityö, vain yksi kiusallinen erehdys. Hyvinkää 30.7. Rauli Markelin AVO 1 (a-6, b-11, 
c-9, d-13, e-2, f-5 = 46 pist). Pandalle osoitetaan alkumakaus josta ohjataan lyhyellä narulla jäljelle, jäljestys on 
maa- ja ilmavainuista reipasta kävelyvauhtia; kaikilla osuuksilla muutama tarkistus tai polveilu jäljen sivuilla; 
makuut merkataan pysähtyen ja nuuhkien; ensimmäinen kulma jäljen mukaan, toinen tarkastuslenkillä; haisteli 
sorkan josta saisi olla kiinnostuneempi ja jatkoi matkaansa. Luumäki 6.8. Mari Myllynen VOI 1 (a-5, b-9, c-9, d-
13, e-3, f-4 = 43 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus josta ohjattuna reipasvauhtiseen maa- ja ilmavainuiseen 
jäljestykseen; ensimmäisellä osuudella runsaasti pyörähtelyjä jäljen päällä ja sivuilla, lopuilla osuuksilla vain 
muutamia pyörähdyksiä, muutoin jäljellä tai tuntumalla; makauksista merkataan ensimmäinen, toinen ja kolmas, 
neljäs vain nopaten; kulmista ensimmäinen (jolla katko) selviää kahdella lenkillä, toinen ja kolmas kulma tarkasti; 
kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa tarkistelut joita oli varsinkin ensimmäisellä osuudella 
runsaasti sekä neljäs makaus; nuori jäljestäjä ensimmäisessä voittajaluokan kokeessa osoitti osaavansa jäljes-
tää, kokemuksen karttuessa jää turhat tarkistelut pois. 
 
FLYERS ABRAKADABRA DkJV-17 JMV-17 HeJW-17 JV-17 51272/16 s.16.7.2016 i. Flyers Iron Man Tan e. Fi 
Mva By JMva BaltV-15 Rosswind Shut Up And Dance kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 25.3. Vesa Lehtonen PEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen nuori herra, hyvä pää ja ilme, kaula ja ylälinja, hyvä rungon 
malli mutta hieman lyhyt rintalasta ja aavistuksen liikaa kuroutuva alalinja, hieman pitkä lanne, hyvin kulmautu-
nut, liikkuu hyvällä askeleella mutta takapotku voisi olla tehokkaampi. Jyväskylä PN 26.3. Perttu Ståhlberg 
PEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, 
hyvä koko ja vahvuus, hyväilmeinen pää, selvä sukupuolileima, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvin kehitty-
nyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karva, iloinen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, rotutyypillinen 
käytös, esitetään hyvin. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent proportions, excellent head type, correct bite, excellent shape, very typical for 
the breed, excellent front with excellent laid back shoulder, excellent topline, very round ribs as it should be, 
excellent angulations, excellent movements, merry temperament. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, 
Itävalta JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely black dog, very mature for 
his age, beautiful head and expression, well developed body, lovely movement, handling not always showing his 
best side, nice coat. Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko, ylälinjat ja 
raajat, kaunis hyvä suora karva, liikkuu hyvin, hyvä käytös. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 1 SA 
PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type, compact body, nice type of head, eyes 
large enough, excellent neck and topline, very well developed body, correctly angulated, enough forechest, 
moves well, very happy temperament. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia JUN ERI 3 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Quality black male who moves soundly and happily, good angles with short 
cobby body and excellent bone and neat feet. Heinävesi RN 10.6. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa JUN ERI 1 
SA PU1 SERT ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, 
hyvät silmät ja korvat, hyvä kuonon syvyys, tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, täyteläinen hyvä runko, erin-
omaiset kulmaukset, tasapainoiset etu- ja takaliikkeet, tehokas sivuliike. Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto 
JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP1 BIS2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen sopivan 



kokoinen juniori, hyvä pää ja ilme, vahva selkä, sopivasti kulmautuneet hyväasentoiset raajat, liikkuu hyvin, kau-
nis turkki. Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 12 months, charming black, kind and cooperative, masculine head, soft expression, lovely 
dark eyes, sloping shoulders, excellent body and quarters, good bone and feet, sound mover back and front, 
well carried tail, excellent coat and condition. Kuopio KV 6.8. Jussi Liimatainen JUN ERI 1 SA PU1 SERT 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarunkoinen uros, hyvä pään pituus, pehmeä ilme, kaula 
voisi olla hieman pidempi, hyvä selkälinja, hyvä rintakehän malli ja vankka luusto, erinomainen karvan laatu, voi-
makkaat takakulmaukset, tasapainoiset liikkeet, iloinen olemus. Joensuu KV 12.8. Maria McEntee O’Sullivan, 
Irlanti JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head and set of eyes, 
good bone, nice shoulders, lovely angulation, nice topline, nice backend, true type, lovely backend movement. 
Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12 months, quite a big boy with substance, nice head and expression, correct bite, a bit too throaty, strong neck, 
enough front angulations, well angulated behind, good height of hocks, good coat, a bit short step in front, 
otherwise ok. Mäntyharju KR 26.8. Eeva Resko JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, 
hyvin kehittynyt junioriuros, hyvä pää, hieman karkea kallo-osa ja hieman takaluisu kallo, hyvä ylälinja, riittävästi 
kulmautunut edestä, eturinta saisi olla parempi, erinomainen luusto, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, riittävät 
takakulmaukset, liikkuu kauttaaltaan suhteellisen hyvin, esiintyy hyvin. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini JUN 
ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin lupaava nuori uros jolla kaunis rotu-
tyyppi ja ikäisekseen erinomainen runko, oikealinjainen pää, tummat silmät, vielä hieman laskeva kaulalinja, 
hieno pyöreä lantio ja rintakehä, erinomaisen laadukas turkki, kevyet liikkeet. Siilinjärvi RN 3.9. Virpi Montonen 
JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt ja rakentunut, tasa-
painoinen uros, hyvä pitkä pää, miellyttävä ilme, hyvä kaula, erinomainen vankkuus ja mittasuhteet, tasapainoi-
sesti kulmautunut, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvin, oikealla asenteella. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, 
Iso-Britannia JUN ERI 2 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent breed type, very 
good outline, typical masculine head, well angulated front and rear, correct topline, sound mover. Kouvola RN 
22.10. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros, 
kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, erinomaiset raajat, kaunis hyvälaatuinen 
karva, liikkuu hyvin, seistessä hyvin kauniit ääriviivat, miellyttävä käytös. Helsinki KV 8.12. Elena Ada-
movskaya, Venäjä JUN ERI 1 HeJW-17 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, 
compact body, good head, a little short in shoulders, correct hindquarter angulations, correct chest but needs 
more ribcage, a little flat ribcage, good topline, very good grooming, very good coat texture, good movement and 
very good topline in movement. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN ERI 1 JV-17 SA SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine young male of correct size and proportions, head in correct 
proportions, would like him to have cleaner head, eye rims could be tighter as well as the lips, enough neck, 
could have better laid back shoulder and upper arm but has excellent forechest, sloping topline, correct tail and 
tailset, well angulated in rear, moves well. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 15.7. Ville Lahtinen SPA -.[Koeselostus puuttuu]. 
 
FLYERS BY THE WAY 38514/14 s.6.5.2014 i. Fin & Ee Mva Flyers Kick Back e. Flyers Electric Rock Shock 
kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years, very masculine, good bone, nice type of head but would like better underjaw, excellent topline, good neck, 
excellent angulation in rear, could have more in front, needs more reach, enough drive. 
 
FLYERS CHARLIE BEAN 20871/17 s.15.12.2016 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 VV-
14 Flyers Zim Bean e. Näckrosdammens Cartier kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Nice head and expression, very good balance on proportions in head and body, correct length of 
neck, correct topline, excellent coat quality, excellent movement, good pigmentation, very promising. 
 
FLYERS DUP I DUP 34358/17 s.22.2.2017 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 VV-14 
Flyers Zim Bean e. Merry Cocktails Essence kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, excellent tête, excellent corps, excellente structure, excellentes 
angulations, excellent postérieur, bonnes allures. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska PEN 1 KP ROP-
pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine, very good strength, short and compact, masculine 
head, excellent expression, a little short muzzle, good earset, good topline, clean neck, balanced angulations, 
deep body, carries a little too much weight, excellent bone, excellent happy mover. 
 
FLYERS FAIR PLAY 45061/17 s.30.5.2017 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Flushing Meadow’s In the 
Wind’s Eye kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Helsinki PN 11.11. Elina Haapaniemi BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5½ kk 
vanha musta iloinen urospentu, varsin hyvä pään muoto, tummat silmät, tällä hetkellä kulmahampaat asettuvat 
turhan tiukasti ikeniin, maltillinen kaula, hyvä luusto, maltilliset kulmaukset, liikkuu reippaasti. 
 
FLYERS KING OF RUM 45208/07 s.1.4.2007 i. C.I.E Se(n) & Ar & Uy Mva Ur JMva MV-05 V-09 PMV-09 MVV-
12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen 



Näyttelyt: Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia VET ERI 1 SA PU3 VASERT ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 10 years old, good size and format, a bit sloping topline, still in good condition, good 
bone and angulation, good enough muscletone. 
 
FLYERS UP-AND-COMING 50611/15 s.4.7.2015 i. V-13 EeV-14 Robinson Crusoe Z Vejminku e. Hooligan Hot 
Finale kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 1.4. Markku Mähönen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
set mittasuhteet ja kauniit ääriviivat, hyvä pään pituus ja kuonon ja kallon suhde, hyväasentoiset korvat, hyvä 
kaula, erinomainen eturinta, hyvä tiivis runko, hyvä hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset, vahva raajaluusto, hyvät 
käpälät, suorat edestakaiset liikkeet, hyvärytminen sivuliike, hyvä takatyöntö, etuaskel voisi ulottua pidemmälle, 
hyvä karvapeite, koira voisi esiintyä iloisemmin. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 1 SA PU3 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type, compact enough, correct type of head, expression 
ok, good neck and topline, very well developed body, correctly angulated, moves well, correct temperament. 
Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 2 years, good type and size, nice type of head, would like a bit less stop, lovely eyes, well set and 
carried ears, good forechest, shoulders and topline, would like a bit more reach and drive on the move. 
 
FLYERS YES I’M HERO Ee JMva 34302/16 s.31.3.2016 i. Backhills Scandinavian Style e. Flyers Giant Hope 
kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Good type and size, very nice head, good expression, he could have a better bite, enough of neck, 
nice topline, body is well developed for age, moves very well, nice coat and colour, nice temperament. Seinäjoki 
RN 22.4. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori 
uros, hyvän mallinen pää saisi olla aavistuksen pidempi, kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvä 
ylälinja, hyväasentoiset raajat, lupaava karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Laihia RN 13.5. Paavo Mattila JUN ERI 1 
SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin 
hyvä runko, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät raajat, hyvä suora karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. 
Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittävän kokoinen ja 
vahvuinen uros, hyvä pään malli, tasapurenta, hieman lyhyt kaula, riittävät kulmaukset, keskivahva luusto ja 
runko, ei parhaassa karvassa tänään, hyvä luonne, liikkuu hyvin oikealla asenteella. Kurikka RN 1.7. Pekka 
Teini JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin lupaava junioriuros jolla 
jo valmis rintakehä, hyvä ryhti ja hyvin tasapainoiset liikkeet, kauniit pään linjat, tummat silmät, kaunis pitkä 
kaula, lupaava eturinta, hienot pyöreät käpälät, laadukas turkki, miellyttävä luonne. Seinäjoki RN 13.8. Vesa 
Lehtonen JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, tällä het-
kellä hieman pieni ja lyhyt pää jonka linjat saisivat olla yhdensuuntaiset, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä runko ja 
luusto, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvällä drai-
villa mutta hieman hosuvalla askeleella, hyvä karvan laatu. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska NUO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Medium size, masculine, good head but should have more strength, 
acceptable bite, clean neck, normal angulations in front, needs more rounded ribs, sufficient depth, strong 
thighs, good tailset, low hocks, square body, moves with good drive but could have more selfconfidence, good 
coat. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bit 
wide in skull, round eyes, bite could be better, correct neck, well angulated in front, excellent ribcage, correct 
coat, moves well but doesn’t show tail carriage. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti NUO ERI 1 
SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male, correct size, slightly long in proportions, 
head in correct proportions, pleasing expression, excellent neck and angulation in front and rear, good body, a 
bit long in loin, correct topline sloping towards the tail, moves well from all sides. 
 
FRIISIN ARMAS GARBI 19604/15 s.14.2.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Småviltjägarens Cts 
Marrone kasv. Aija Manelius 
Metsästyskokeet: Liperi 3.9. Mauri Koivuporras AVO 3 (50 pist). 
 
FRIISIN DIGIT 48223/13 s.29.8.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Småviltjägarens Cts Marrone kasv. Aija 
Manelius 
Metsästyskokeet: Salo 4.11. Raimo Martikainen AVO 2 (73 pist). Salo 5.11. Arto Kurvinen AVO 1 (77 pist). 
Metsästykokeet, vesilintu: Raahe 2.9. Pekka Eskola AVO 2 (74 pist). Raahe 3.9. Pekka Eskola AVO 2 (75 
pist). 
 
FRIISIN METSÄLÄINEN 45791/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very happy, well muscled black male, good head planes and proportions, strong bone, good topline and tailset, 
built for the purpose he was bred for. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 22.4. Erkki Rantamäki AVO 0 (0 pist). Lähtömakaus nuuskitaan tarkasti, ensimmäi-
nen osuus jälkitarkasti; ensimmäisellä kulmalla makaus merkattiin mutta sitten koira lähtee paluujäljelle eikä pa-
laa omatoimisesti jäljelle, tuomitaan hukka; toisella osuudella myös lukuisia tarkistuksia jäljen molemmin puolin, 
toisella kulmalla makaus merkattiin, koira lähtee kuitenkin pitkälle eikä palaa jäljelle, toinen hukka; kolmas hukka 
tulee kolmannen osuuden puolivälissä jolloin koe keskeytetään. 
 



FRIISIN METSÄNELÄIN 45790/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy black dog showin in excellent condition, well balanced head, good bone, strong coupling, well muscled, 
moves rather wide in front. 
 
FRIISIN METSÄNPOIKA 45789/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
muscled black male shown in excellent fit condition, kind expression, good bone, deep strong ribs, wide thigh, 
moved happily with good head carriage but little wide in front. 
Metsästyskokeet: Orivesi 24.9. Lauri Kanerva AVO 2 (70 pist). Ruovesi 30.9. Mark Clifford AVO 3 (58 pist). 
Ruovesi 1.10. William Megaughin AVO 2 (60 pist). Joroinen 28.10. Tuomo Kotasaari AVO 1 (78 pist). 
MH-luonnekuvaus: Ikaalinen 29.4. Arja Jauhiainen ja Anne Kuivinen. 
 
FRIISIN METSÄNUKKO 45788/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Black male with dark eye and kind expression, very well muscled with good bone and feet, moved with 
enthusiasm but wide in front. 
 
FROSTY MORNING’S LORENZO 39103/15 s.5.7.2015 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s 
Mimosa kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen  
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Enthusiastic black male, shown in excellent muscular condition, kind expression with dark eye, well angulated 
with good tailset and tail action, moved happily. 
Tottelevaisuuskokeet: Porvoo 29.8. Susanna Berghäll ALO 0 (92 pist). Järvenpää 10.9. Harri Laisi ALO 0 (82 
pist). 
 
FROSTY MORNING’S ONSLOW 47585/12 s.9.8.2012 i. Jaktia Euro e. Frosty Morning’s Mireia kasv. Nina 
Menna ja Jutta Kaartinen  
Metsästyskokeet: Joroinen 2.9. Juha Tuomanen VOI 2 (73 pist). Ruovesi 30.9. Mark Clifford VOI 2 (68 pist). 
Ruovesi 1.10. William Megaughin VOI 0 (48 pist). Joroinen 29.10. Tuomo Kotasaari VOI 2 (64 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Vantaa 26.3. Pirkko Bellaoui ALO – (0 pist). Janakkala 22.4. Ralf Björklund AVO 2 
(233,50 pist). 
Rallytoko: Jyväskylä 9.4. Kirsi Petäjä ALO HYV (94 pist). Vihti 7.5. Hannele Pirttimaa ALO HYV (99 pist). 
 
FROZEN QUITE A BOY 34006/15 s.18.5.2015 i. Cassom Twist’n’Shout e. Fi & Ee Mva JV-12 Frozen French 
Kiss kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
type, nice head, good forechest, short and compact body, correct croup, nice coat, unsound not controlled 
movement. 
 
FROZEN REMY MARTIN XO 10331/16 s.20.11.2015 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On 
Ice e. Frozen Global Joy kasv. Elina ja Tia-Maria Laurén 
Taipumuskokeet: Ruovesi 5.8. Olavi Nurmiranta SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
 
FYRSTJÄRNANS BEN RINNES SE51083/2016 s.2.9.2016 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca’s Gust Of Wind e. 
Fyrstjärnans Arran kasv. Elisabeth Lennartsdotter, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 
months, pleasant head, would prefer the muzzle a little bit more square, nice reach of neck, compact body, in 
good coat, correct proportions for this age, movement a little loose in front, should mature with age, a very happy 
boy, a little more ring training will help. 
 
GOLDBIRD’S CUPIDO 45613/06 s.6.8.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique kasv. 
Sinikka Granström  
Näyttelyt: Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis, 
erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, kaunis pää ja ilme, sopusuhtainen runko, hieman niukasti kulmautu-
nut edestä, hyvin takaa, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
GOLDBIRD’S SO LOVELY 28291/17 s.29.3.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Ro Mva Allway’s Shorts On Fire e. 
Goldbird’s Lovely Blue Becky kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungoltaan hyvin 
kehittynyt, mittasuhteiltaan sopusuhtainen, runsaassa pentukarvassa esiintyvä, hyvä ylälinja, hyvin kannettu 
häntä, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, hyvät liikkeet takaa ja edestä, hyvät sivuliikkeet, 
varsin mallikas kokonaisuus mutta tässä karvapeitteessä ääriviivat katoavat. Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao 
Pereira Silva, Portugali BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Très typique, excellente tête et 
structure, excelentes angulations, bonnes allures, un peu de blanc visible dans l’oiel, j’aimerais un corps plus 



court, et la couleur est trop foncée. Helsinki PN 11.11. Elina Haapaniemi PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk vanha, maskuliininen, ikäisekseen hyvin kehittynyt urospentu joka voitaisiin 
esittää edustavammin, kaunis pään muoto mutta toivoisin paremman ilmeen, hyvä purenta, hyvä luusto, kaula 
voisi liittyä kauniimmin lapoihin, sopivasti kulmautunut, liikkuu riittävin askelin, voisi olla lanneosastaan lyhyempi. 
Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg PEN 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
body proportions, nice global silhoutte, masculine head, I would like to see a little bit less white in the eyes, front 
angulation is present, excellent solid topline, maximum angulations in the rear, good tailset, nice coat texture, 
correct movement behind, a bit wide and loose in front, good movement from profile, could be more constant. 
 
GOLDEN DELICIOUS XILANDER PKR.VIII-35280 s.28.11.2016 i. Withidlor Paperback Writer e. So Exige 
Xilander kasv. Anita Sedzicka, Puola 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Cobby red male with happy attitude, head needs to develop, good chest, ribs and quarters, excellent bone and 
feet, sound when moving. 
 
GREAT ESCAPE POETRY REVISITED Fi Mva 40708/05 s.19.7.2005 i. C.I.B C.I.E. Pohj & Fin & Se(n) & No & 
Ee Mva Fi Jva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. C.I.B Fin & Se(n) & Dk & Ee & Pohj Mva BaltV-06 V-09 A 
One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Blue male shown in excellent coat and condition for his nearly 12 years, very good substance and bone, strong 
quarters which he used to advantage, on the move straight and true. Hämeenlinna RN 11.6. Mats Jonsson, 
Ruotsi VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vacker helhet, utmärkta 
proportioner, välskuret maskulint huvud med korrekt uttryck, mycket bra över- och underlinje, välformad 
bröstkorg, korrekt vinkling, passande benstomme, effektiva rörelser. Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, 
Portugali VET ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical male of breed, nice head and 
expression, good proportions in head and body, correct length of neck, correct topline, moves well and in very 
good condition for his age, good temperament. Helsinki KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi VET ERI 1 VSP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 years, very nice veteran who is enjoying his day out, masculine 
enough in head, soft expression, enough strength in muzzle, good earset, enough neck, a bit soft in topline when 
standing, excellent body, harmonic angulations at both ends, nice bone, moves happily around the ring but wide 
in front, happy temperament. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia VET EH 4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Nice type, relative sound for his age, could have a more masculine head and has a shade 
long couplings. 
 
GULDSLÄTTENS SPIDERMAN Fi Jva Ee VMva 11052/07 s.7.12.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid 
e. Fin Jva Elmers Goldmine Cutie Ciccolina kasv. Ann-Marie Strandberg  
Näyttelyt: Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 
years old and still going strong, masculine male with a lot of good details, very nice head, body is well 
developed, moves very well. Seinäjoki RN 22.4. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PU3 VSP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis hyvin rakentunut veteraani, kaunisilmeinen pää jossa kallolinja hieman taakse 
laskeva, erinomainen kaula, hyvä runko, ylälinja ja raajat, korkeahko häntä, karva vielä hyvässä kunnossa, liik-
kuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Laihia RN 13.5. Paavo Mattila VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kauniissa kunnossa esiintyvä veteraani, kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula ja 
jäntevä selkä, korkea häntä, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, eturintaa saisi olla enemmän, karva hyväs-
sä kunnossa, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta VET ERI 1 VSP-VET. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10½-vuotias reipas veteraani, urosmainen joskin kapea pää, riittävät kul-
maukset, hieman kapea edestä, rintakehä saisi olla pidempi ja runko vahvempi, runsas turkki joka ei parhaassa 
kunnossa, kantaa häntänsä turhan korkealla liikkeessä, liikkuu hyvin oikealla asenteella. Kurikka RN 1.7. Pekka 
Teini VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erinomainen, todella mukava-
luonteinen ja edelleen kevyesti liikkuva 10-vuotias uros, oikealinjainen toki jo hieman kuivunut pää, kaunis pitkä 
kaula, hyvä etuosa, hieman lyhyt lantio ja ylös kiinnittynyt häntä joka liikkeessä pystyssä, upea ryhti. Seinäjoki 
RN 13.8. Vesa Lehtonen VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkä ja kapearunkoinen 
kokonaisuus, hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, kapea kevyt runko, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, 
liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella, korkealle kiinnittynyt häntä jota koira esittelee ylpeänä, hyvä karva, ryhdi-
käs miellyttävä olemus ikäisekseen. 
 
HALENNEST HIGH CLASS RKF4321778 s.29.4.2015 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & 
Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 
PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. C.I.B C.I.E Lv & Ru Mva Bleper’s Pelageja kasv. Elena Bystrova, 
Venäjä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO ER I2 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Quality blue male with sweet head and expression, excellent angles, good rib and quarters, 
wide thigh, well let down hocks, very well muscled with good tight elbows, moved soundly with good tail action. 
Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head, 
medium type, excellent expression, good neck and angulation, well sprung ribs, a bit low tailset, moves well. 
 
HALENNEST RAY OF LIGHT RKF3719897 s.1.8.2013 i. Rus Ch Halennest Magic Macintosh e. C.I.B Alen 
Ashen Duenia kasv. Elena Bystrova, Venäjä 



Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Dark blue male with kind expression, straight in front construction, good bone and feet, strong quarters with good 
thigh and let down hocks, coat condition over ribs could be improved. 
 
HALENNEST SMART ONE Ru & By Mva Ru JMva RKF4020827 s.22.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No 
& Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 
HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. C.I.B C.I.E Ru & Lv Mva Bleper’s Pelageja 
kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Big type, correct head, nice expression, correct neck, well angulated, good bone, good ribcage, a bit long in loin, 
moves well behind, loose elbows in front. 
 
HALENNEST UNREAL ADVENTURE RKF4684565 s.12.8.2016 i. Bencleuch Born To Be The Best e. C.I.B Ru 
& Ua & Lt & Lv & Ee & Balt & Fi & Ro & Cz Mva JV-09 Halennest Debora Eight kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Quality blue roan and tan, 9 months old, excellent angles, bone and tight feet, just needs to develop in 
head and rib as he is very well made, moved soundly with good fore reach. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, 
Portugali JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head, nice expression and pigmentation, a bit 
short in neck, I’d prefer more spring of rib, good bone, a bit long in loin, good coat, moves well behind, loose in 
front. 
 
HEART ROCK KICKSTART MY HEART 41485/15 s.2.7.2015 i. Lv & Ee JMva Breeze Xante Avec e. Heart 
Rock Fire Woman kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen vankka maskuliininen kokonaisuus, hyvä pään malli, hieman loiva otsapenger, hyvä kaula ja eturinta, 
sopivat etukulmaukset, riittävät takana, erittäin voimakas runko, voisi olla hieman kevyemmässä kunnossa, run-
sas turkki, reipas hyvä luonne, liikkuu leveästi edestä, muuten hyvin. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppel-
reiter, Itävalta NUO ERI 1 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice tricolour, well 
developed for his age, lovely head, eyerims a little bit loose, strong body, excellent angulations, lovely coat 
texture, excellent movement, very nice character. Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro NUO ERI 1 SA PU1 
SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, sopiva koko ja luusto, kaunis uros-
mainen pää, hyvä ylälinja, erinomainen runko, hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvälaatuinen turkki, hieman ahtaat 
takaliikkeet, hyvät liikkeet sivulta katsoen. Mikkeli KR 8.7. Sanna Kavén AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä sukupuolileima ja koko, täyteläinen urosmainen pää jossa hyvä ilme, 
kaunis vahva kaula, tasapainoiset kulmaukset, riittävä eturinta, hyvä rintakehä ja lanne, kokoon sopiva luusto, 
liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla, erinomainen karvan laatu, reipas käytös. Joensuu KV 12.8. 
Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, eyes slightly 
droopy, good bone, nice shoulders, well sprung ribs, nice backend, nice angulation. Joensuu KR 13.8. Jessie 
Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, very 
nice overall expression, lovely head, well typed, correct bite, good length of neck, very well angulated in front 
and well developed in chest and body, well set tail, correct low hocks, he could do with a bit more muscle 
behind, otherwise good mover. Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 2 years old, kind head, loose around the eye, good tail carriage, nice neck, good tight feet 
and hard muscular condition, coat well presented, level topline, moved well, however I’d prefer him a little shorter 
in back. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 15.7. Ville Lahtinen SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. Ruovesi 5.8. Olavi Nurmiranta 
SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
HEART ROCK UNION CITY BLUE 40811/11 s.14.6.2011 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Fi & 
Ru Mva Fi Jva Häljans I Was Made For Loving You kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 6.8. Juhani Heikniemi AVO 2 (a-3, b-9, c-7, d-12, e-3, f-4 = 38 pist). Alkumakaus 
osoitetaan ja Sulo ohjataan jäljelle; ensimmäisellä suoralla lenkitetään todella paljon jäljen sivuja ja eteneväisyy-
destä ei oikein tule mitään, jälkeä pitkin kulmalle joka merkataan ja siitä laajalla lenkillä uudelle suoralle; jäljen 
suuntaa pitää kuitenkin varmistella lenkein, suolla ojat aiheuttavat hakemista reunaa pitkin että sopiva ylityskohta 
löytyy, sama toistuu joka ojalla; kulmalla nopea merkkaus ja taas lenkillä suunnan varmistus; viimeinen suora 
melko hyvää jäljestystä; ilmavainulla jäljen sivusta kaadolle jonka osoittaa nuuhkien; ensimmäisen suoran tapah-
tumat aiheuttavat palkintoluokan putoamisen. 
 
HIGHLIGHTERS ARCTIC FROST Lv & Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva RigaJW-15 12762/16 s.21.6.2014 i. 
Streamflow Melton-Ross e. Westerner Icedrops kasv. Madelene Ljungkvist, Ruotsi 
Näyttelyt: Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erit-
täin hyvä tyyppi, sopiva koko ja riittävä luusto, hyvä pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, vahva 
selkä, hyvä eturinta, runko saisi olla syvempi, hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvä turkin laatu, lyhyt etuaskel. 
 
HONEYWATER’S CATCH OF THE DAY 20645/16 s.18.5.2015 i. C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & VDH & No Mva MV-
14 Ozzie Black Petrs e. Manaca’s Makes People Talk kasv. Karoline Djeft, Ruotsi 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari NUO ERI 1 SA PU3 SERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type, classic masculine head, excellent neck, shoulders and forechest, good substance, 



correct croup, nice coat, looks better standing than moving. Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi NUO 
ERI 1 SA PU2 SERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulin hane med korrekt bett, fasta 
fina ögon, lite för fyrhautig i skallen enlight min smak, utmärkt öronansättning, härligt förbröst, utmärkt vinkel-
förhållanden fram och bak, “very cobby in the body“, låg fin has, håller svansen perfekt i rörelse, fina tassar, rör 
sig parallellt och vägvinnande, utmärkt päls och trevligt temperament. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania 
AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP1 BIS3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, beautiful 
expression and pigmentation for red, square muzzle, strong excellent neck, well laid shoulder, good chest, 
excellent bones, prefer more closed feet and more chiselled skull, strong topline, short compact body, excellent 
ribcage development, excellent hindquarters, moves with perfect tailset, perfect movement, excellent coat colour 
for red. Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI 1 SA PU1 ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very attractive dog of excellent size, type and balance, beautiful masculine head and expression, 
excellent neck and shoulders, super bone, lovely feet, lovely rounded ribs, well made body in general, excellent 
topline, tailset and carriage, very sound mover, beautifully presented. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, 
Portugali AVO ERI 1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head, good 
proportions, nice expression, correct bite, excellent neck, a bit loose lip, well angulated, good bone, excellent 
ribcage and shape of body, excellent condition, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti 
AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years old, masculine male of correct size and 
proportions, excellent breed type, head in correct proportions, pleasing expression, good neck and excellent 
angulation in front and rear, excellent body, loin and forechest, moves with excellent reach and drive, correct 
tailset. 
 
HOOLIGAN HECTIC TOM TERRIFIC 12136/14 s.3.12.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Hooligan 
Hania Tan kasv. Arja Koskelo 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, hyvät mittasuhteet, sopiva vahvuusaste, hyvä pään pituus, pyöreähköt silmät, aavistuksen syvä 
kallo-osa, hyvä rungon tilavuus, sopiva luuston vahvuus, hyvin kulmautunut takaa, niukemmin edestä, sopiva 
luusto, hyvälaatuinen hieman laineikas karva, vaivattomat tasapainoiset liikkeet, miellyttävä käytös. Oulu KV 
15.7. Davor Javor, Kroatia AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bigger dog of good 
proportions, nice head, correct bite, good eyes and ears, enough neck, nice body, needs more front angulations, 
good bones, should have better coat, correct coming and going, good temperament. Oulu KV 16.7. Athanasios 
Garivaldis, Kypros AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size of male, correct colour 
of eyes and nose, correct and full bite, correct set of ears, nice coat, correct topline, good set of tail, nice chest, 
nice angulations, excellent movements, very nice presentation. 
Tottelevaisuuskokeet: Oulu 1.4. Heli Kelhälä ALO 1 (179,50 pist). Oulu 25.5. Kaarina Pesonen ALO 1 (172 
pist) TK1. 
 
HÄLJANS HELLO HI Se Jva SE41675/2014 s.2.5.2015 i. Se(n) & No & Dk & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 
Rainstorm’s Latest News e. Se(n) Mva Häljans Ally Mcbeal kasv. Jane Jarefors, Ruotsi 
Näyttelyt: Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Should 
be a little stronger and more powerful, very nice head with good pigmentation, healthy scissor bite, good head, 
should have less skin under neck, good neck and topline, good angulations, in movement should be more 
powerful and more active, good presentation, good coat. 
 
I’M YOURS VOM WULFEKAMP 50460/15 s.24.1.2015 i. Nl Mva De JMva United Kingdom vom Schlehdorn e. 
De & VDH Mva De & VDH JMva Casey Black Petrs kasv. Marion Steffen Merzen, Saksa 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari NUO ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Lovely type, very elegant and compact, would prefer more parallel head and bigger eyes to get the 
expression, sound mover. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivat mittasuhteet, kaunis pää, korvat saisivat olla pidemmät, hyvä ylä- ja alalinja, erinomainen turkki ja häntä, 
tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät, liikkuu riittävällä askeleella, erinomainen temperamentti. Kellokoski ER 
3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong bodied red male with 
kind expression, moderate angles, good bone, short coupled with wide quarters, seems unsettled on the move. 
Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size 
and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulations of legs, nice shape of ribs, excellent 
angulation of shoulders, nice head, nice movement, coat and temperament. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini 
AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoa hieman kookkaampi uros jolla kaunis pää 
ja hyvä sukupuolileima, kauniit pään linjat, hyvä ylälinja, hyväasentoinen lantio, tasapainoiset kulmaukset, erin-
omainen askelpituus mutta etuliikkeet saisivat olla tasapainoisemmat. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada 
AVO ERI 2 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typey dog, head of equal proportions, 
lovely square muzzle and soft expression, well proportioned body with good spring of ribs, moved with correct 
topline, tailset correct. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Head well shaped but lacks strength of foreface, pigment could be darker, lacks angulation in front 
and back, long in loin, topline rises to croup. 
 
ISABEAU BLACK PETRS Lt & Lv Mva 42946/07 s.13.6.2006 i. Codger In Blue Black Petrs e. Freedom For 
Black Petrs Izomer kasv. Petr Studenik, Tsekki 



Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Beautifully headed, good expression, correct neck and shoulders, excellent balance and 
substance, nice coat, in perfect condition for his age, sound mover. 
 
ISBAHAN’S AINT HE REAL 34348/15 s.15.5.2015 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. 
Margate Ghillie Dhu kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 15.4. Paula Rekiranta NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypil-
tään erinomainen tasapainoinen uros jolla erinomaiset mittasuhteet, hieman takaluisu kallo, hyvä kuono-osa, 
kauniit tummat silmät, hyvä kaula, oikein kulmautuneet raajat, hyvä luusto, tilava runko, hyvä karvapeite, liik-
keessä hyvä askelpituus, ystävällinen käytös. Mikkeli KR 8.7. Sanna Kavén AVO EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, riittävän urosmainen, hyvä ilme, oikea purenta, hieman takaluisu 
kallo, hyvä kaula ja kokoon sopiva luusto, etuasentoiset lavat, hyvin kulmautunut takaa, sopiva rintakehä ja 
vahva lanne, liikkuu yhdensuuntaisesti, etuaskel voisi olla pidempi, ei tänään parhaassa karvassa, ystävällinen 
käytös. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pleasing proportions, good angulations front and behind, backskull could be more rounded and smooth, true 
moving coming and going, portrays merry movement, nice dark eye which is pleasing to see. 
Taipumuskokeet: Juva 15.7. Veli Nurminen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
ISBAHAN’S NORTHERN LIGHT 32877/17 s.27.4.2017 i. I’m Yours vom Wulfekamp e. Isbahan’s Choco 
Caramel kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Typique, bonne tête, bonne structure, j’aimerais la poitrine plus ouverte, le corps plus compact et les 
côtes plus rondes et meilleures allures a postérieures. 
 
ITÄPIIPPARIN KATAPULTTI 32736/16 s.21.5.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. 
C.I.B Fi & Ee Mva Fi & Se Jva Finemoon Hidden Love kasv. Virpi ja Petri Martiskainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen PEN 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko 
ja mittasuhteet, hyvälinjainen pää, vielä hieman kevyt kuono-osa, kauniit silmät, hyvä vahva luusto, niukasti 
kulmautunut etuosa, voimakkaat kulmaukset takana, hyvä rungon vahvuus, hyväasentoinen häntä, liikkuu 
kauttaaltaan erinomaisesti, hyvä turkin laatu, esiintyy hyvin. Lieksa RN 27.5. Viveca Lahokoski JUN ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hyvin kehittynyt ja urosmainen, hyvät pään linjat ja 
kallo-osan muoto, kaunis kaula ja hyväasentoinen lapa, tiivis selkälinja, rintakehän tulee vielä kehittyä ja 
syventyä, antaa hieman ilmavan vaikutelman tässä vaiheessa, erinomaiset takakulmaukset, vielä hieman 
kapeutta edessä, reippaat sivuliikkeet, hieman liioiteltu takapotku, tarvitsee vielä aikaa täyttääkseen raaminsa, 
iloinen rodunomainen käytös. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Upstanding blue with balanced proportions, good bone and feet, very well angulated, 
covers the ground well on the move but would prefer less hair at the back and round the hock. Joensuu KV 
12.8. Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head and 
eyeset, nice front, good bone, nice shoulders nicely set, would do with more body, nice backend, lovely 
angulation. Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 14 months old male, good size and substance for the age, needs to develop in head, must have more 
square head for the age, good length of neck, well developed chest and body, good bone, well set tail, nice 
angulation behind, needs to settle his back in the movement. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila KÄY ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin liikkuva nuori uros, kaunisilmeinen pää jossa kuono-osa 
voisi olla hieman täyteläisempi, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, vielä hieman kevyehkö runko, eturintaa saisi 
olla enemmän, erittäin hyvin kulmautunut takaa, kaunis karvapeite, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Liperi 5.8. Janna Kekkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen hössö, 
tulee nuuhkimaan häntä heiluen, on kiinnostunut toisista koirista ja tulee tervehtimään niitä. Haku ja laukaus: 
hyväksytty. Lähtee innokkaasti hakemaan, työskentelee sekä maa- että ilmavainulla; laukauksesta pysähtyy ja 
kohta jatkaa sopivalla etäisyydellä tapahtuvaa hakua. Jäljestys: hyväksytty. Sekä maa- että ilmavainulla tarkasti 
jäljen päällä; kulman tekee tarkasti; fasaani kiinnostaa ja nuuhkii sitä. Vesityö: hyväksytty. Jeti hinkuu pukin pe-
rään, viime hetkellä menee veteen ja tuo pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Jeti on tottelevainen poika. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: parin yhteistyö on helppoa ja sujuvaa. 
Jäljestämiskokeet: Ilomantsi 3.9. Minna Vornanen AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-4 = 48 pist). Nuuhkitaan 
huolella alkumakaus josta alkaa sopivavauhtinen jäljestys veriuralla tai sen välittömässä läheisyydessä alusta 
loppuun saakka; makaukset osoitetaan erinomaisesti pysähtyen; ensimmäinen kulma tarkasti, toisella kulmalla 
pientä pyörimistä parin metrin sisällä; tullaan suoraan kaadolle joka osoitetaan pysähtyen ja jääden sitä nuuhki-
maan; nuori koira joka käytti muutaman tuokion miettien maaston ”haasteita” selvittäen ne kuitenkin ja osoitti 
olevansa pätevä jälkikoiran alku. 
 
JALABELLE STEVIE G 22000/15 s.28.1.2015 i. Jalabelle Dipped In Chocolate e. Jalabelle Kiss A Karamelle 
kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Ikaalinen RN 13.5. Harri Lehkonen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
tottumattomasti esiintyvä uros, pään ja rungon tulee vielä vahvistua, raajat voisivat olla hieman kulmautu-
neemmat, hyvälaatuinen turkki, hyvä askelpituus edessä ja takana, tarvitsee aikaa ja kehätottumusta. 
 
JENLIN ADAHY 43836/15 s.19.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Nickel And Dime Blind Date kasv. Merja 
Harjula 



Näyttelyt: Lieksa RN 27.5. Viveca Lahokoski NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt, kaunis pää ja ilme, hyvä huulilinja, hieman lyhyt kaula ja pystyasentoinen lapa 
sekä olkavarsi, hyvä luusto, hyvä tiivis selkälinja ja täyteläinen rintakehä, hyvä lanneosa, sopivat taka-
kulmaukset, hieman kapeat takaliikkeet, kyynärpäät saavat tiivistyä, reippaat sivuliikkeet, hieman korkea-asen-
toinen häntä. Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
luusto, sopiva koko, hyvä pää, lavat hieman edessä, vahva selkä, riittävästi runkoa, liikkuu hyvin takaa mutta 
leveästi edestä. 
Jäljestämiskokeet: Siikalatva 6.8. Mikko Taipaleenmäki AVO 1 (a-5, b-10, c-7, d-13, e-3, f-4 = 42 pist). Lähtö 
ohjattu, lähtömakaus tutkitaan hyvin, koira aloittaa jälkitarkan hyvävauhtisen jäljestyksen; ensimmäinen makaus 
merkataan hyvin, kulma tarkasti ja josta jälkitarkka jäljestys jatkuu toisen osuuden puoliväliin jossa tutkintaa 
riistan jäljille mutta palaa jäljelle, josta makaukselle, jonka merkkaa hätäisesti, kulma tarkasti; kolmannen osuu-
den alku jälkitarkkaa jäljestystä, osuuden loppupuolella jälleen tutkitaan riistanjälkiä mutta löytää jäljelle josta 
suoraan kaadolle joka nuuhkitaan tarkoin; hyvä suoritus. Pyhäntä 13.8. Ville Porthan AVO 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, 
e-3, f-5 = 42 pist). Alkumakaus osoitettiin; ensimmäisellä osuudella monta pientä tarkistuslenkkiä, kulmalle saa-
vuttaessa makaus kävellään yli ja uutta suuntaa käydään tarkistamassa kaukana; lopulta toiselle osuudelle jossa 
yksi pienempi tarkistuslenkki, toinen makaus merkataan hyvin ja kulma taitetaan tarkasti; kolmas osuus pääosin 
jälkitarkkaa työskentelyä vastatuuleen; hieman ennen sorkkaa monta tarkistuslenkkiä, kuitenkin suoraan jäljen 
päällä sorkalle joka kiinnosti ja jää viereen. 
Tottelevaisuuskokeet: Oulu 28.12. Päivi Kivelä ALO 3 (114,50 pist). 
 
JENLIN BOTTLE O’RUM 14400/13 s.28.12.2012 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Nickel And 
Dime Blind Date kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 22.4. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen uros, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, erinomai-
nen ylälinja, erittäin hyvä luusto, sopivat kulmaukset, erinomainen karva, liikkuu erittäin hyvin, ajoittain hieman 
korkeahko häntä, miellyttävä käytös. Kurikka RN 1.7. Pekka Teini AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen, tyypiltään erinomainen uros, hyvät pään linjat, hyväasentoinen 
kaula, hyvä ylälinja, raajat hyvin rungon kulmissa, kokoon sopiva raajaluusto, vahvat käpälät, erinomainen askel-
pituus, hieman leveät etuliikkeet. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced, good angulations in front and rear, good spring of ribs, head is of equal 
proportions with correct stop, eye could be little darker, going away is a little close, maintains a good topline. 
Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Masculine head with good depth of muzzle, kind eyes, adequate neck, square in his body shape with good 
coat and condition, moved with steady front action but preferred a little more width in his rear action, good bones 
and feet. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong 
boy, good size, casts a little too long shadow, could have slightly higher front legs, masculine head, good bite 
and expression, strong neck of good length, balanced angulations in front and rear, needs more forechest, little 
long loin, happy tail, moves with little short step, open front, narrow behind, excellent coat and temperament. 
Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely light blue, nice masculine head, good proportions, really nice expression, strong muzzle, good earset, 
strong neck, good topline and tailset, prefer better front angulation, nice ribs, enough angulation behind, good 
bone, needs better feet, especially in front, good coat condition, moves well, enough drive, happy temperament. 
 
JENLIN LOVEDRIVE 21170/17 s.23.2.2017 i. Fi Mva Jenlin Summer Night e. Nickel And Dimes Blind Date 
kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Masculine baby of good size, good skull, depth of stop and neck, square in his body, well sprung 
rib and good width in his rear, moved off the ground with good steady rear and front action, promising youngster, 
presented in very good coat and condition, liked his outgoing personality. Tampere KR 25.11. Dinanda 
Mensink, Alankomaat JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months, nice blue roan, nice head 
with good proportions, lovely eyes, strong muzzle, good neck and tailset, enough angulations, prefer more 
rounding in ribs and little bit more bone, good feet, nice coat condition, moves well, good temperament. 
 
JENLIN PICKWICK 46708/14 s.23.7.2014 i. Nl Mva JWa-12 Nickel And Dimes Moskow Night e. C.I.B Fi & Ee 
Mva Jenlin Maya Bay kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical of the breed, gay merry attitude, head is well proportioned, full square muzzle, nice full eye, I’d like 
to see less skin on neck, good shoulder angulation, good bone and substance, merry on the move. Jyväskylä 
KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head 
with good eye shape, square in his body, compact with big ribs, very good legs and feet, strong in his loin, 
outgoing and busy, presented in very good coat, preferred a little more length of neck and a little more width in 
his rear action. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely blue, nice head, lovely expression, strong muzzle, good earset, strong neck and topline, 
good tailset, enough angulations, really nice ribs, prefer shorter body, really lovely coat, moves well, enough 
drive, nice temperament. [AVO 2 liikkui PU-kehässä paremmin, siksi vara-sert meni sille.] 
 
JENLIN PIRATE COVE Fi Jva 14403/13 s.28.12.2012 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Nickel 
And Dimes Blind Date kasv. Merja Harjula 



Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 7.5. Mari Hakola VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-7, e-3, f-5 = 42 pist). Nopeasti jäljelle, Miki 
jäljestää pääosin ilmavainuisesti jäljen tuntumassa edeten; ensimmäisen makauksen Miki ylittää pysähtymättä, 
ensimmäisellä kulmalla melko laaja lenkki kulman taakse ja sitten seuraavalle osuudelle; toinen makaus kävel-
lään myös yli, toisen kulman joka on katkokulma Miki selvittää nopeasti rengastaen; kolmannen makauksen 
kohdalla tuskin hidastetaan, kolmas kulma tarkasti, viimeinen makaus nuuhkitaan pikaisesti; kaadolle saavutta-
essa Miki pysähtyy nuuhkimaan sitä; vauhdikasta jäljestystä jossa työn tarkkuus kärsii, vauhtia vähän pois niin 
pisteetkin nousevat. 
 
JENLIN SEVENTH SHADOW Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J 47060/08 s.29.7.2008 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest 
e. Jenlin April Mist kasv. Merja Harjula 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 7.5. Toni Tunkkari VOI 3 (a-4, b-3, c-4, d-6, e-3, f-1 = 21 pist). Koira merkkaa alku-
makuun ja lähtee nauttimaan ohjaajan ulkoilutuksesta koko rahan ja ajan edestä, vauhtia riittää ja suoritus kes-
kittyy pääosin riistan etsimiseen; verijälkeä käydään ajoittain tarkistamassa ja lopulta metso löytyy kolmannen 
osuuden lopusta, nyt intoa oli entistä enemmän ja ohjaajan tuskan näkee kasvoilta; kulmat mennään vauhdilla, 
katko ehkä parhaiten; makaukset eivät juuri kiinnosta, hieman jarrutetaan kahdella viimeisellä ja nuuhkitaan; 
kaikki kiva päättyy aikanaan ja tätä koira ei halua, joten häipyy ennen sorkkaa kahdesti hukalle; kaato kuitenkin 
kiinnostaa kun jäljellä on enää 10 metriä jäljestystä. Kauhava 23.7. Rauno Koskinen VOI 2 (a-4, b-7, c-5, d-9, e-
3, f-3 = 31 pist). Koira ohjattuna jälkityöhön jota tehdään pääosin maavainulla ja edetään rauhallista vauhtia; 
lähtömakaukselta aina sorkalle asti edetään tehden runsaasti tarkasteluita, joista yksi aiheuttaa hukan kolman-
nella osudella; ensimmäinen kulma (jolla katko) selviää veretyksen loputtua muutamalla tarkistuksella, pyöräh-
dyksellä ja sitten kaartaen uuden osuuden alkuun, toinen ja kolmas kulma takalenkillä; makauksista vain yksi 
nopeasti pysähtyen, muut ylitetään; kaadolle suoraan ja jää viereen. 
 
JENLIN SPOTLIGHT 41764/12 s.23.6.2012 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. C.I.B Fi & Ee Mva Jenlin Maya Bay 
kasv. Merja Harjula 
Jäljestämiskokeet: Joensuu 2.7. Tuire Lindfors VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-13, e-3, f-4 = 45 pist). Alkumakaus 
nuuhkien, suuntakrepiltä aloitetaan tarkistuslenkeillä, tämän jälkeen koira aloittaa etenemisen jäljellä sopivalla 
vauhdilla ja suorat osuudet pääosin jälkitarkkaa työtä tehden; ensimmäisen osuuden lopulla koira vilvoittelee 
ojassa hieman liian pitkään ja tarkastaa maaston kahdesti laajahkolla ympyrällä ennen kuin lähtee etenemään 
veriuralla jälleen, kolmannella osuudella tarkistuslenkki, muutoin osuudet jälkitarkasti; ensimmäinen ja neljäs 
makaus pysähtyen ja nuuhkien, toinen makaus hieman kiireisesti nuuhkaisten, kolmas makaus erinomaisesti 
pysähtyen ja nuuhkien; katkokulmalla veriosuus loppuun ja uusi osuus löytyy nopeasti, kulmat jäljen mukaisesti; 
kaadolle tullaan suoraan, jää tutkimaan sorkkaa; kokonaisuudessaan erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta 
lämpimässä säässä. 

 
JENLIN SUMMER HIT 44190/11 s.29.6.2011 i. JV-10 LtJV-11 Leading-Light Spirit In The Sky e. C.I.B Fin & Ee 
Mva Jenlin Phi Phi kasv. Merja Harjula 
Rallytoko: Hattula 30.7. Hannele Pirttimaa ALO HYV (89 pist). Hyvinkää 16.9. Iiris Harju ALO HYV (78 pist). 
Nokia 24.9. Kirsi Petäjä ALO HYV (89 pist) RTK1. 
 
JENLIN SUMMER NIGHT Fi Mva 44192/11 s.29.6.2011 i. JV-10 LtJV-11 Leading-Light Spirit In The Sky e. 
C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Phi Phi kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Laihia RN 13.5. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Kaunis sopusuhtainen uros jolla hyvän mallinen pää, erittäin hyvä kaula, hieman suora etuosa, erinomainen 
runko ja takaosa, tyylilkäs ylälinja, erinomainen karva, hyvät liikkeet. Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta KÄY 
ERI 1 SA PU 2 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikealinjainen riittä-
vän vahva uroksen pää, hyvä kaula, hyvä eturinta, sopiva luusto, vankka hyvä runko, riittävät takakulmaukset, 
oikean laatuinen karva, hyvä luonne, hieman korkeat etuliikkeet, muuten liikkuu hyvin. Alavus KR 11.6. Katja 
Korhonen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, hyvä koko, hyvät mittasuhteet, suku-
puolileima saisi olla selvempi, pään linjat saisivat olla yhtenäisemmät, kuono-osaan toivoisin enemmän pituutta, 
hyvät korvat, kaula ja selkälinja, hyvä eturinnan ja rungon vahvuus, toivoisin enemmän kulmauksia eteen ja 
taakse ja aavistuksen enemmän raajaluustoa, hyvä turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askel-
pituudella ja tasapainolla, miellyttävä luonne. 
 
JENLIN VINTAGE YEAR 11333/15 s.23.11.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Fi Mva 
Jenlin Summer Dream kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Laihia RN 13.5. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kaunis uros, hyvä pää jossa otsapenger voisi olla hieman selvempi, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, 
hyvä ylälinja ja raajat, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Kauhajoki RN 4.6. 
Hannele Jokisilta AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittävän kokoinen uros joka hieman 
kevytpäinen vaikka pään malli onkin oikea, riittävät kulmaukset, keskivahva luusto, tähän kokoon sopivan vah-
vuinen runko, tänään kuivassa karvassa, hyvä luonne, hieman kapeat takaliikkeet, muuten liikkuu oikealla asen-
teella. Alavus KR 11.6. Katja Korhonen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, mitta-
suhteiltaan hieman pitkän ja matalaraajaisen kokonaiskuvan antava uros, toivoisin hieman pidempiä pään linjoja 
ja pehmeämpää ilmettä, hyvät korvat, purenta ok, aavistuksen lyhyt kaula, hyvä eturinta ja tiivis runko, saisi 
kulmautua voimakkaammin edestä ja takaa, kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, hyvä turkin laatu ja häntä, liik-
kuu yhdensuuntaisesti takaa, hieman löysästi edestä, haluaisin nähdä liikkeessä enemmän pituutta ja voimaa, 
miellyttävä luonne. Kurikka RN 1.7. Pekka Teini AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotu-



tyyppi erittäin hyvä, mittasuhteiltaan oikea, hieman niukasti kulmautunut uros, hyvä pää, pysty olkavarsi ja 
kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät, hyvä rintakehä, niukka polvikulma, hyvä askelpituus, etuliikkeet saisivat olla 
tiiviimmät. Seinäjoki RN 13.8. Vesa Lehtonen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet mutta pään linjat voisivat olla yhdensuuntaiset, hieman 
lyhyt ja paksu kaula, hyvä ylälinja, niukasti kulmautunut edestä, lyhyt rintalasta, kuroutuva alalinja, hieman kevyt 
luusto, liikkuu ryhdikkäästi tasapainoisella askeleella, hyvä karva tänään hieman niukassa kunnossa. Seinäjoki 
KV 28.10. Helle Dan, Tanska AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Medium size, excellent type, 
short and compact, masculine head, good expression and bite, strong neck of sufficient length, balanced 
angulations which could be little more, big ribs, short back, strong loin, good tailset, moves typically, excellent 
temperament and coat. 
Taipumuskokeet: Alavus 27.8. Jyrki Rasinpää SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Vilkas, suhtau-
tuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin; antaa rapsutella. Haku ja laukaus: hyväksytty. Vauhdikasta maaston katta-
vaa itsenäistä maa- ja ilmavainulla tapahtuvaa hakua; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa tottelee ohjaajaa ja antaa 
kytkeä. Jäljestys: hylätty. Vauhdikkaasti matkaan, edetään maavainua käyttäen jäljen päällä, kulma vähän oi-
kaisten; ennen kaatoa poistutaan jäljeltä ja siitä hukka; palautetaan jäljelle mutta sittenkään rusakko ei löydy ja 
tuomari keskeyttää suorituksen. Vesityö: hyväksytty. Vauhdilla hypäten veteen, tuo pukin ohjaajalle käteen. 
Tottelevaisuus: hyväksytty. Koira tottelee hyvin ohjaajaa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiralla ja ohjaajalla hyvää 
yhteistyötä, mutta valitettavasti jäljestysosuudella käytetty rusakko ei tänään löydy. 
 
JUSMIL ICE AND FIRE 17296/07 s.9.2.2007 i. A’Fransmanni des Pyramides De Cholula e. Volfrad Marry-Liiz’ly 
kasv. Sanna Fält 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10-vuo-
tias, ikäisekseen hyvin säilynyt veteraani, hyvät pään linjat, purenta ja silmät, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä lapa, 
hieman lyhyt olkavarsi, riittävät takakulmaukset, riittävä eturinta, hieman pyöreä rintakehä, hyvä luusto ja 
käpälät, hyvä karvapeite, hieman alas kiinnittynyt häntä, liikkuu lyhyellä askeleella. Jämijärvi RN 1.4. Markku 
Mähönen VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva uros jolla oikeat mittasuhteet, hyvä pään 
pituus sekä kuonon ja kallon suhde, hyvän malliset silmät, hyvä korvien kiinnitys, hyvä kaula, erittäin hyvä etu-
rinta, ikään sopiva rungon tiiviys, oikealle tasolle kiinnittynyt häntä, erinomaiset vahvat raajat ja käpälät, hyvät 
kulmaukset, suorat edestakaiset liikkeet, hyvärytminen sivuliike, askel jo hieman lyhentynyt iän myötä, käytös 
voisi olla iloisempaa. Laitila RN 15.4. Lena-Danker-Höglund VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 10-vuotias hyvän kokoinen herrasmies jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, purenta ok, iän merkkejä 
naamassa, hyvin asettunut lapa, hieman lyhyt olkavarsi, hieman pitkä lanneosa, riittävät pakarat, hyvin kulmau-
tunut takaa, erinomaiset käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta köyristää selkää 
pitkän lanneosan takia. Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs VET ERI 1 SA PU2 VASERT ROP-VET. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 10-vuotias, hyvät mittasuhteet omaava uros jolla pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntai-
semmat, miellyttävä ilme, kauniit tummat silmät, hyvä eturinta, vankka runko, hyvä luusto, tasapainoiset hyvät 
kulmaukset, kääntää hieman etukäpäliä ulos, hyvä karvan laatu, leveä taka-askel, hyvä sivuliike, erinomaisessa 
kunnossa ikäisekseen, miellyttävä käytös. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson VET ERI 1 SA PU1 SERT VSP 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, kaunis jalo pää, kauniit pitkät 
korvat, erinomainen ylä- ja alalinja, erinomainen häntä, erinomaiset etu- ja takakulmaukset, upea turkki, liikkuu 
kauniilla pitkällä askeleella vaikka ikää on 10 vuotta, erinomainen temperamentti. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, 
Latvia VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years old veteran in excellent condition, correct 
proportions of head, could have straighter muzzle, eyes large enough, strong topline, could be straighter, 
excellent volume of body, correctly angulated, could be happier in movement, not enjoying show ring today. 
Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-Heijden, Alankomaat VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 10 years, excellent type, maximum size, presented in superb condition, prefer him a bit more compact, 
beautiful male head, good bite, nice eyes and very soft expression, well angulated, nice tailset, beautiful coat 
condition, still moving nicely for his age, nicely presented. Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä VET ERI 1 ROP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10½-vuotias veteraaniherra joka esitetään erittäin hyvässä kunnossa, 
aavistuksen pitkärunkoinen, hyvä pään pituus, lempeä ilme, hyvä eturinta ja rungon tilavuus, kaunis kaula, 
sopiva luuston vahvuus ja tasapainoiset kulmaukset, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvällä askelpituudella, edessä 
hieman kapeutta, köyristää liikkeessä hieman lanneselkää, miellyttävä käytös. Turku KR 12.8. Roxana Opris, 
Romania VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10½ years, strong male with lot of 
substance in head, excellent deep expression, dark eyes, correct neck, prefer more chest and more substance 
in ribcage and more angulation in front and more hindquarters, but very nice profile, well set tail, excellent 
condition of coat for age. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia VET EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Well shaped head with very expressive eye, good overall outline, well developed rib and bone, 
moves a little narrow in front and close behind. 
 
KANTELETTAREN TEMMINKÄINEN 49206/16 s.18.9.2016 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Kante-
lettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Happy 
black and white puppy, good angulations, bone and feet, rib needs to drop but time is on his side, good balanced 
head, moved happily when settled. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvän tyyppinen maskuliininen junioriuros joka on vielä pehmeässä pentuvillassa, hvyät mittasuhteet, 
maskuliininen melko hyvän mallinen pää jossa hieman turhaa nahkaa, riittävä kaula, eturinta saa vielä täyttyä, 
ikäisekseen melko hyvä runko, erittäin hyvä luusto, niukasti kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset, hieman 
luisu lantio, pehmeä turkki, saisi liikkua edestä pitemmällä ja joustavammalla askeleella, tarvitsee kehä-



tottumusta. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months, very 
good type, too big in size, too much loose skin, too heavy overall, masculine head but too round in skull and too 
pronounced, too loose eyelids, very good neck, topline and tailset, well angulated, deep ribcage, very good coat 
for age, free mover but needs to cover ground better, needs ring training. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-
Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Larger size male, nicely shaped head, is narrow 
through, lacks rib development and depth, long coupled, needs to be more coordinated on the move. 
 
KANTELETTAREN TURJANTEIRI 49208/16 s.18.9.2016 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Kante-
lettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Difficult puppy to evaluate as he did not want to stand on the table, appears to have a sweet head with good 
bone and well developed body, trimming a little harsh below the hocks which spoils back movement. 
 
KARHURUMMUN BEAIVVAS 22331/16 s.18.3.2016 i. Miklaus Onpa Metka e. Dakota Pink kasv. Eeva-Marja 
Jokinen 
Näyttelyt: Kemijärvi RN 12.8. Johan Juslin JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vierastyyppinen 
uros, muistuttaa erittäin paljon pientä fieldspanielia, tässä yksilössä ei ole kovinkaan paljoa rotutyyppiä mikä 
rotumääritelmässä kerrotaan. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 19.8. Virpi Väisänen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Pepe on nuori 
avoin uros joka elää ympäristönsä kanssa toimivassa suhteessa; muut koirat ja ihmiset eivät Pepen elämään 
hetkauta vaan se suhtautuu kaikkeen avoimen luottavaisesti. Haku ja laukaus: hyväksytty. Pepe tekee hakutyötä 
laajahkolla hakusäteellä mutta kontakti säilyy hyvin ohjaajaan; maasto tutkitaan tarkasti molemmin puolin ohjaa-
jaa edeten; työssä on tehokkuutta ja riistaa varmaan löydettäisiin jos sitä olisi maastossa; laukaukseen reagoi 
vilkaisemalla ampujaan mutta lentävä meno jatkuu tämän jälkeen. Jäljestys: hyväksytty. Reipastahtinen jälkityö 
joka tehdään jäljen päällä risteillen; näpsäkkä suoritus jossa ei aikailla ja kaato löydetään; fasaani tutkitaan 
mielenkiinnolla. Vesityö: hyväksytty. Pepe ei tuumaile kun se säntää käskystä veteen noutaen riistalinnun suo-
raan ohjaajan käteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Pepe on hyvin ohjaajansa hallinnassa ja se kuuliaisesti toimii 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Pepe on työmyyrä joka on aina valmis hommiin 
täydellä teholla; moottorista ei puutu virtaa, ohjaajan tehtävänä onkin tässä parivaljakossa vain jatkossa säädellä 
ferrarin tehoja; hyviä hetkiä yhteisten harrastusten parissa. 
 
KARLO VOM GARTLTAL 49571/15 s.30.6.2015 i. Simply The Best vom Schloss Hellenstein e. Claire vom 
Magiccircle kasv. Ines von May, Itävalta 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Beautiful head and expression, well sprung, good coat, good substance, could have better shoulder layback. 
Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size, just slightly longer in body, correct shape of head, proper neck, well angulated, elbowas set a bit 
under the body, excellent ribcage, sufficient topline, correct sidegait, moves quite wide behind. Helsinki KV 
29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, needs to relax 
when being gone over on the table, good coat and body, failed in hind movement and topline, not helping his 
handler, on standing a little short on the leg. 
 
KRISTALA COCKWAVE'S FAST MOVER Fi Mva HeVW-16 58727/07 s.26.10.2007 i. Athos Black Petrs e. Fin 
& Ee Mva Flyers Zazagabor kasv. Marika Virtanen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 1.4. Markku Mähönen VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvän mallinen, hyvän vahvuinen ja hyvälinjainen pää, hyvin kiinnittyneet korvat, 
erinomainen kaula, vahva eturinta, hyvä runko, oikealle tasolle kiinnittynyt häntä, erinomaiset kulmaukset, vahvat 
raajat, hyvät käpälät, suorat edestakaiset liikkeet, erinomaiset sivuliikkeet, hyvä karvapeite, iloinen käytös, heilu-
va häntä. Laitila RN 15.4. Lena-Danker-Höglund VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 9½-vuotias vahvarakenteinen uros jolla hyvät mittasuhteet, erinomaiset pään linjat, kaunis peh-
meä ilme, kaunis huulilinja, turhan paljon löysää kaulanahkaa, erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä 
rungon tilavuus, hyvä selkä ja lantio, ikään nähden hyvässä lihaskunnossa, hyvät käpälät, oikea karvan laatu, 
liikkuu sujuvasti oikealla asenteella. Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi VET ERI 1 SA PU1 VSP 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Underbar veteran, mycket vackert välskuret huvud, korrekt 
bett, fina ögon, bra stop, utmärkt öronplacering, härligt förbröst, utmärkt vinkelförhållanden fram och bak, bra 
välvning i bröstkorgen, låg fin has, fina tassar, rör sig rastypiskt, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. 
Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen uros, kauniissa näyttelykunnossa, erittäin hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, erinomainen runko, ylä-
linja ja luusto, hyvin kulmautunut, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, 
Latvia VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years old beautiful 
veteran in excellent condition, lovely head and expression, excellent topline, a bit high set tail, excellent volume 
of body, well angulated, excellent movement, excellent temperament. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-
Britannia VET ERI 1 SA PU1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome red male 
shown in excellent coat and condition, quality head with good stop and balance, strong neck, good forechest and 
depth of rib, strong topline, wide thigh and good let down hocks, moved true with good attitude. Mynämäki RN 
11.6. Tineke Pillement-Heijden, Alankomaat VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 9½ years, excellent type and size, very strong, good head, nice dark eye and soft expression, well 
placed ears, beautiful deep chest, lovely bone and substance, in excellent coat condition, lovely dog and 



excellent movements. Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali VET ERI 1 SA PU1 VSP ROP-VET. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical male of the breed, very nice head and expression, good length of 
neck, correct proportions of neck and body, correct topline, excellent coat quality, moves well for his age, 
excellent temperament, in good condition. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini VET ERI 1 SA PU2 VSP-VET. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-vuotias veteraani jolla erittäin kaunis rakenne ja oikealinjainen klassinen 
pää, hyvä ylälinja, upea eturinta ja tiivis etuosa edelleen, kokoon sopivat raajat, kauniisti laskeutuva ikään näh-
den erinomainen karvapeite, miellyttävä käytös. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia VET ERI 1 SA 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good breed type, excellent overall outline, well shaped 
head, correct rib and bone, deep wide quarters, sound mover, excellent topline and tailset. Seinäjoki KV 28.10. 
Helle Dan, Tanska VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Wonderful veteran 
in excellent condition for his 10 years, compact, great head, good topline, to be critical would like more length of 
forelegs but doesn’t spoil the picture, moves very balanced, excellent coat. Tampere KR 25.11. Dinanda 
Mensink, Alankomaat VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Really 
lovely red, especially for this age, really lovely head with nice proportions, nice soft expression, strong muzzle, 
good neck, topline and tailset, enough normal angulations, really nice ribs, strong bone, love his feet, good coat 
and condition, likes to move in ring, lovely temperament. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila VET ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen veteraani, kaunis pää ja ilme, erinomainen runko ja luusto, 
hyvin kulmautunut, erinomainen ylälinja ja karvapeite, liikkuu ja esiintyy hyvin. Helsinki KV 8.12. Elena 
Adamovskaya, Venäjä VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, correct body 
proportions, good head, very good neck, a little short in shoulders, very good hindquarter angulations, very good 
tailset, correct coat texture, very good topline but needs more reach and drive in the movement. Helsinki KV 
10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti VET ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years old 
masculine male shown in excellent condition, beautiful head, good neck, excellent angulation in front and rear, 
excellent forechest, good spring of ribs, a bit long in loin, correct tailset, moves well from all sides. 
 
KUUSIVIIDAN EPPU 42705/14 s.14.7.2014 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Fi Kva Friisin Kuura kasv. Jukka 
Paroinen 
Tottelevaisuuskokeet: Varkaus 14.4. Marjo Halmiala ALO 3 (112 pist). 
 
LADYSPLIT'S DEAGOL Fi Kva Fi Jva 51330/07 s.2.9.2007 i. Mallowdale Giddiup e. Whauplen Anniken kasv. 
Ulla Ruistola 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 6.5. Tommi Sianoja VOI 2 (a-5, b-9, c-8, d-9, e-3, f-3 = 37 pist). Ohjaaja onnis-
tuu saamaan innokkaan koiran nuuhkaisemaan alkumakuun, alkaa ilmavainuinen hieman vaikeasti luettava jälki-
työ joka aaltoilee jäljen sivuilla, toisen osuuden loppu ja kolmas osuus kuljetaan paremmin jälkiuralla; ensimmäi-
sen osuuden alussa laajoja kaarroksia ja pistoja; toisen osuuden alussa jälki ylitetään useasti noteeraamatta 
sitä; neljännen osuuden puolivälissä laaja kaarros ja loppuosalla pitkiä pistoja sivuun; makaukset eivät kiinnosta, 
vain kolmannella pysähdytään ja huolimattomasti nuuhkaistaan; ensimmäinen kulma on katko, se takaa hakien 
ja kaartaen jatkoon, toinen kulma pienellä taustan tarkistuksella, kolmas takaa kaartaen, välillä ojassa vilvoitellen 
ja hakien jatkoon; kaato ensin vierestä ohi, sitten huomataan jotain unohtuneen ja palataan sitä nuuhkimaan; 
tänään koira tarvitsi ajoittain myös ohjaajan tukea muistaakseen mitä oltiin tekemässä, mikä vaikuttaa palkinto-
sijaan. Mänttä-Vilppula 21.5. Arto Kylmälä VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-9, e-3, f-4 = 41 pist). Ticolle haistatetaan 
alkumakaus ja ohjataan huolellisesti jälkiuralle, Tico työskentelee pääosin ilmavainulla ja etenee vauhdikkaasti 
siksakaten jäljen molemmin puolin; kaikilla osuuksilla Tico käy kerran pari yli narun mitan päässä jälkiuralta, 
muutoin aivan tuntumassa; kaikilla kulmilla laajahkot tarkistuslenkit, katko veretyksen lopusta laajalla kaarrolla 
uudelle osuudelle; makauksista Tico merkkasi toisen ja neljännen hyvin pysähtyen, ensimmäisen nuuhkaisee ja 
kolmannen ohittaa; kaadolle ilmavainulla hieman sivusta ja jää tutkimaan sorkkaa; innokas ja taitava jälkikoira 
johon ohjaaja voisi luottaa enemmän. 
 
LADYSPLIT'S ERLING 57994/10 s.18.10.2010 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Whauplen Anniken kasv. Ulla 
Ruistola 
Rallytoko: Lahti 25.3. Jaana Karppinen VOI HYV (88 pist). Helsinki 7.5. Tiia Hämäläinen VOI HYV (92 pist). 
Vantaa 10.6. Anna Klingenberg VOI HYV (77 pist) RTK3. Hollola 5.8. Anna Pekkala MES HYV (73 pist). Lahti 
4.11. Tiia Hämäläinen MES – (0 pist). 
 
LAHJAKAS AAMEN 23065/14 s.15.3.2014 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s Mireia kasv. Petteri 
Väinänen 
Jäljestämiskokeet: Salo 7.5. Taina Ketola AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Alkumakaus ei 
kiinnosta, hyvin jarrutettuna koira jälkityöhön; alkaa itsenäinen, pääosin maavainuinen, vauhdikkaasti pieniä 
pyörähdyksiä jälkiuran kummallekin puolelle tehden etenevä jäljestys; toisella ja kolmannella osuudella 
riistapolun tarkistukset, muuten edetään hyvin; ensimmäinen makaus merkataan, kulma pienellä lenkillä, toinen 
makaus napataan vain nopeasti ja seistään hetki makauksella, kulma tarkasti; kaadolle tulee suoraan, jää 
tutkimaan sorkkaa; erinomainen suoritus. Espoo 8.10. Jukka Kuparinen VOI 1 (a-5, b-9, c-9, d-9, e-3, f-5 = 40 
pist). Hosuva lähtö, koko jäljestys oli tänään hosuvaa hakemista jonka ohjaaja jarrutti sopivaksi; makuista kaksi 
ylittää, kaksi kiertää; kulmilla tarkistuslenkkejä, katkokulma tuotti runsaasti työtä ennen kuin jatko löytyi; kaadolle 
tuli suoraan ja se kiinnosti; koiran jäljestys oli enemmänkin jäljen hakemista mutta se eteni hyvin. 
 
LAHJAKAS COPPER 15406/15 s.5.1.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 



Metsästyskokeet: Mäntsälä 7.10. Timo Ritola VOI 2 (69 pist). Joroinen 29.10. Tuomo Kotasaari VOI 1 (86 
pist). Salo 5.11. Arto Kurvinen VOI 1 (83 pist). 
 
LAHJAKAS CROME 15407/15 s.5.1.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 
Metsästyskokeet: Joroinen 28.10. Tuomo Kotasaari AVO 2 (67 pist). Joroinen 29.10. Tuomo Kotasaari AVO 3 
(58 pist). 
 
LAHJAKAS DENAARI 49363/15 s.28.8.2015 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s Mireia 
kasv. Petteri Väinänen 
Metsästyskokeet: Joroinen 28.10. Tuomo Kotasaari AVO 3 (58 pist). 
 
LAHJAKAS DOLLARI 49364/15 s.28.8.2015 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s Mireia 
kasv. Petteri Väinänen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Black and tan male of more typical proportions, good muzzle development and dark eye, well developed chest, 
good rib, strong in loin, good wide strong thigh, moved soundlyl and happily. 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 17.6. Heidi Kaatiala ja Heli Väätäjä. 
 
LAMMENPEIN ASLAN 20691/16 s.25.2.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se & No & Pohj Jva 
BaltV-17 Flushing Meadow’s Dirac e. Fi Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Cinderella kasv. Kaisu Kärnä 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko, erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeinen vahva pää, hyvä purenta, vahva luusto, eturinta saa vielä täyttyä, 
erinomainen rungon malli, hyvin kulmautuneet raajat, oikea-asentoinen häntä, liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvä-
laatuinen runsas turkki. Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, lupaava rungon malli, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvä pään 
pituus, linjat saavat vielä yhdensuuntaistua, hyvät tummat silmät, sopiva luusto ja kulmaukset, hyväasentoinen 
häntä, hyvälaatuinen turkki, vaivattomat iloiset liikkeet, kaipaa vielä kehätottumusta ja itseluottamusta. Kemi KV 
22.7. György Tesics, Unkari JUN ERI 1 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 months, 
middle tall, middle strong, very proportinal, excellent head, low set ears, scissor bite, strong neck, correct front, 
excellent hindleg angulations, fluent movement, hocks are a little close, well set and carried tail, presentation can 
be better, excellent coat. 
 
LA SCALE HISTORY MAKER Se(n) & Ee & No Mva SE41675/2014 s.7.3.2014 i. Cz Mva Yoshi Black Dream 
Marcato Line e. C.I.B Ro Mva Baroness Mirabell de Montana Cristalina kasv. Laura Szlavy, Unkari 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Excellent size, very masculine, could be a bit lower, would prefer better head lines, correct muzzle, excellent 
neck, well angulated in front, a bit overdone behind, quite untypical very sloping topline, needs to have more 
typical movement, excellent coat quality. Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari VAL ERI 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Should be a little stronger and higher on legs, scissor bite, healthy dry eyes, good ears, 
not too long strong neck, level back, good front angulations, hindlegs should be less angulated, active fluent 
movement, excellent coat, good presentation. 
 
LAVERASH RED HOT CHILI PEPPER RKF4634109 s.21.7.2016 i. Vigorrus Tamblin Dais e. Irzhi Humoresque 
kasv. Larisa Shurpa, Venäjä 
Näyttelyt: Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Attractive dog of correct type, size and balance, beautiful masculine head and expression, correct neck and 
shoulder, nice legs and feet, well made body in general, needs to develop in chest and forechest, correct topline, 
correct tailset, tail carried slightly higher, pity he is limping on his front left leg, beautifully presented. 
 
LEADING-LIGHT BOTTOMS UP 42741/15 s.19.5.2015 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic Girl 
kasv. Satu Laitinen 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 17.6. Heidi Kaatiala ja Heli Väätäjä (ohjaaja keskeytti). 
 
LEADING-LIGHT PROVOCATION By Mva 31634/13 s.18.3.2013 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light 
Cosmic Girl kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen KÄY ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 2-vuotias, oikean kokoinen, hyvin kehittynyt, oikeat mittasuhteet, kaunislinjainen pää, hyvä puren-
ta, avoimet silmäluomet häiritsevät, hyvä kaula ja ylälinja, korrekti rungon muoto, oikein kulmautunut takaa, riittä-
västi edestä, liikkuu riittävän tehokkaasti, varma käytös. Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti KÄY ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years old, kind head and dark eye, good ear carriage, nice reach of 
neck, good forechest and depth of chest, nice tight feet and compact in body, moved well, however a little wide 
in front, a very happy boy. 
 
LEADING-LIGHT WHAT A HELL Fi Mva 50349/10 s.5.8.2010 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. Goldbird's Butterfly 
Girl kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia VAL ERI 1 SA PU3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 6 years old male, excellent in proportion, size and substance, excellent head type, excellent front and 



topline, well rounded ribs, strong in loin, well angulated behind, excellent coat condition and colour, excellent 
coming and going, excellent sidegait and temperament. 
 
LEBHAFT AREX Fi Jva 56675/10 s.14.10.2010 i. C.I.E By & Cy Mva Northworth Jaggy Wood e. Northworth 
Relaxing Guilt kasv. Juhani Lampi 
Näyttelyt: Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 
years, strong male, strong masculine head, nice eyes and expression, could have more underjaw, could have 
more laid back shoulders, angulations not balanced, could have more in front and less behind. 
Tottelevaisuuskokeet: Pori 15.1. Tiina Heino ALO 2 (154,50 pist). Pori 23.4. Juha Kurtti ALO 1 (162,50 pist) 
TK1. 
 
LECIBSIN STARS IN THE SKY Ee & Lv & Lt & Balt Mva 42058/12 s.1.7.2012 i. Allert’s Exiting News e. 
Lecibsin Sweet Sugar kasv. Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good rib spring, good substance, nice topline, good front assembly, good tailset. Ruovesi RN 29.4. Hannele 
Jokisilta AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka maskuliininen koko-
naisuus, miellyttävä uroksen pää, hyvä eturinta, riittävät kulmaukset edessä ja takana, voimakas luusto, hyvin 
vankka runko, hieman kuivassa karvassa tänään mutta hyvä pituus, rauhallinen ja miellyttävä luonne, erin-
omaiset liikkeet, oikea asenne liikkeessä. Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros, kaunisilmeinen pää, otsapenger voisi olla selvempi, kaunis kaula, 
erinomainen runko ja luusto, sopivat kulmaukset, erittäin hyvä ylälinja, hyvä karva, hyvä käytös, esiintyy ja esitet-
tiin hyvin. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 
years, quite compact, with almost parallel lines in head, good neck and topline, withers is strong enough, good 
tailset, good body proportions. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia AVO ERI 1 SA PU3 VACA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type, size and shape, could have better head lines, excellent 
muzzle, proper neck, correct angulations, excellent ribcage and forechest, correct topline and tail, moves very 
well around. Lapinlahti RN 1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 2 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very nice strong male, excellent balance, beautiful masculine head with parallel lines, excellent 
topline and tail, good front and chest, well angulated, excellent coat, good temperament. Ruovesi RN 19.8. 
Juha Putkonen VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväluustoinen, mittasuhteil-
taan oikea, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät, sopivan täyteläinen kuono ja hyvä 
purenta, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, oikean mallinen rintakehä ja sopiva eturinta, hieman löysää 
kurkunalusnahkaa, erinomainen häntä, takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää lyhyeksi. Muurame RN 9.9. Guy 
Jeavons, Kanada VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head proportions, nice dark eye, a 
little small eyes, could have better front angulations, stands a little east-west, good spring of ribs, merry 
movement, good tailset. Jyväskylä KV 15.10. Ronny Blomme, Alankomaat VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice type, compact and cobby, very nice masculine head, head is 
lean with nice expression, excellent forechest and body, good angulations, bone and feet, nice coat, moves well 
with correct tail action. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä uros joka voisi olla kauttaaltaan hieman linjakkaampi, hieman taakse laskeva kallolinja, hyvä kaula, etuosa 
saisi olla paremmin kulmautunut ja eturintaa saisi olla enemmän, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvälaatuinen karva, 
liikkuu hyvin, esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
LEMON OF MERRILY Fi Mva 41167/15 s.25.2.2015 i. Hugo of Merrily e. Fleur of Merrily kasv. Severine 
Cottebrune, Ranska 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs AVO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet omaava uros jolla oikealinjainen pää mutta turhan laskeva ylälinja, hyvä pää muuten mutta vuotavat 
silmät häiritsevät hieman ilmettä, hieman pystyt lavat, riittävä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä 
takaosa, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä AVO ERI 2 SA 
PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja vahvuusaste, sopivat mittasuhteet, 
hyvä sukupuolileima, hyvä pään pituus, lempeä ilme, kaunis kaula, hyvä rungon tilavuus, hyvä raajaluusto, hyvin 
kulmautunut takaa, edestä niukemmin, iloiset reippaat liikkeet, kauniisti kannettu häntä, hyvä turkin laatu, tänään 
rungossa niukahko hapsutus, erinomainen käytös. Alavus KR 11.6. Katja Korhonen AVO ERI 1 SA PU1 SERT 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet ja kauniit linjat, 
hyvät pään linjat ja miellyttävä ilme, hyvät korvat, kaunis kaula ja selkälinja, hyvä eturinta ja runko, tasapainoi-
sesti kulmautuneet vankkaluustoiset raajat, hyvät käpälät, erinomainen turkin laatu ja häntä, liikkuu yhden-
suuntaisesti hyvällä askelpituudella ja voimalla, esiintyy ja esitetään hyvin. Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä AVO 
ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas mutta erinomainen tyyppi, hyvä 
pään pituus, miellyttävä ilme, hieman litteät posket, erinomainen eturinta ja runko, sopiva luusto ja kulmaukset, 
hyvät tiiviit käpälät, oikealaatuinen turkki, iloiset reippaat liikkeet, reipas käytös. Saarijärvi KR 23.7. Irina 
Poletaeva AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, 
oikeat mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, saksipurenta, kaunis niska, hyvä ylälinja, iloinen häntä, oikea rintakehän 
muoto, oikeat kulmaukset, hyvä askelpituus, erinomainen karvan laatu. Mikkeli RN 12.8. Virpi Montonen AVO 
ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, 
runko vielä varsin keskeneräinen, hyvä pitkä pää, pään linjat voisivat olla hieman yhdensuuntaisemmat, hyvä 
kaula, suora ylälinja, lavat voisivat olla aavistuksen viistommat ja rintakehä hieman pidempi, hyvä leveä reisi, 
matala kinner, erinomainen karvan laatu, kauniisti kunnostettu, liikkuu erinomaisella askelpituudella, edes-
takaiset liikkeet saavat vielä vakiintua, ihastuttava kokonaisuus. 



Taipumuskokeet: Hämeenlinna 13.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Kaapo on 
ystävällinen koira ja innokas tutustumaan; se on kiinnostunut muista koirista. Haku ja laukaus: hyväksytty. Kaapo 
aloittaa hyvin maavainuisen hakutyöskentelyn, laajuus on sopivaa; laukausta se vähän säpsähtää mutta jatkaa 
tarmokkaasti; se antaa kytkeä itsensä. Jäljestys: hyväksytty. Kaapo tutkii lähtömakauksen ja aloittaa maa-
vainuisen, sopivavauhtisen, lähes jälkitarkan jäljestyksen; kulma jäljen mukaisesti; kaatoa se nuuhkii ja nuolee; 
hyvä suoritus. Vesityö: hyväksytty. Kaapo lähtee suoritukseen luvan saatuaan; se ui taitavasti ja tuo riistapukin 
rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee ensimmäisestä käskystä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Kaapo on 
hyvin ohjaajan hallinnassa; yhteistyö on mallikasta. 
 
LINE SAM GENTLE ON MY MIND SE43775/2015 s.20.6.2015 i. Se Mva Line Sam Xlusive Diamond e. Se Mva 
Line Sam Good Looking kasv. Tord Lundborg, Ruotsi 
Näyttelyt: Lemland RN 21.5. Viveca Lahokoski NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Trevlig 
hane av mycket god typ, välutfylld nosparti, väldefinerade ögonbrynsbågor, något kort hals, skuldran kunde vara 
bättre tillbaka lutat, utmärkt benstomme, förbröst får ännu utvecklas, välkroppad, stark länd, kunde ha bättre 
vinklar i knäled, trevliga aktiva rörelser med glatt viftande svans. 
 
LINGONBERRY’S EMPORIO ARMANI C.I.B C.I.E Fi & Se(n) & No & Pohj & Lt & Lv & Ee & Balt Mva 
15098/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News 
e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Vankka tasapainoinen uros jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis vahva uroksen pää, hyvät 
huulet, riittävä eturinta, erinomainen luusto ja rungon vahvuus, erinomainen häntä, liikkuu pitkällä askeleella, 
kaunis turkki. Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla VAL ERI 1 SA PU1 ROP RYP1 BIS2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, vahva uros, hyvälinjainen pää, hyvä purenta, silmät ja 
korvat, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä, oikein kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, hyvä 
karvapeite, erinomainen hännän kiinnitys ja asento, erinomaiset liikkeet. Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, 
Tanska VAL ERI 1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type and size, nice head and 
good expression, strong foreface, body is well developed, enough of neck, strong legs, moves well, good coat 
and colour. Helsinki KV 20.5. Margret Möller-Sieber, Saksa VAL ERI 2 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 2½ years old strong male, excellent breed type, masculine head and expression, excellently 
angulated front and behind, very good bone substance, excellent topline and tailset, excellent coat, moves and 
shows well. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, oikeat mittasuhteet, kaunis profiili, miellyttävä uroksen pää, kauniit silmät, 
erinomainen tilava runko, sopiva luusto ja kulmaukset, kaunis turkki, ihastuttavat reippaat liikkeet, iloinen hyvin 
kannettu häntä, hyvin rotutyypikäs kokonaisuus. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia VAL ERI. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Short coupled dark blue male with godo quality head, well angulated with 
good development of forechest, strong quarters, moved straight and true but with a slight rise over loin. Kauha-
joki RN 4.6. Hannele Jokisilta VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, miellyttäväilmeinen uroksen pää, hyvä kaula ja selkälinja, sopivat etukulmaukset, hyvä eturinta, vankka 
luusto, hyvä runko, voimakkaat takakulmaukset, hyvä karva, reipas luonne, liikkuu hyvin oikealla asenteella. 
Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very nice in type, correct size and shape, lovely expression, correct head proportions and shape, well angulated, 
correct topline, sufficient movement, nice coat and temperament. Ylivieska KV 9.7. Vesa Lehtonen VAL ERI 1 
SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hieman pieni ja lyhyt pää, hyvä 
kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, eturinta saisi olla täyttyneempi, 
liikkuu ryhdikkäästi hyvällä vapaalla askeleella, hyvä karvan laatu. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia VAL 
ERI 2 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type, good size and proportions, nice head, 
good eyes and ears, enough neck but with too much skin, correct topline, very nice body and bones, good 
angulations, excellent coat and condition, good tail, correct coming and going, well presented. Oulu KV 16.7. 
Athanasios Garivaldis, Kypros VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size of 
male, nice temperament, correct colour of nose and eyes, correct and full bite, correct set of ears, correct topline 
and set of tail, deep and wide chest, very nice coat condition, nice angulations, excellent movements. Kemi KV 
22.7. György Tesics, Unkari VAL ERI 1 SA PU3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good in size, 
a little longer in proportions, compact and sporty, scissor bite, muzzle could be a little longer, not too long strong 
neck, well back set shoulder, level back, fluent movement, well set and carried tail, excellent presentation, 
friendly character, excellent coat. Kemijärvi RN 12.8. Johan Juslin VAL EVA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Koira ontuu oikealla etujalallaan, ei voida kaikin osin arvostella. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska 
VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong and masculine, good size, excellent type, 
strong head, little short muzzle, good bite and expression, strong neck of medium length, straight shoulder 
angulation which spoils outline, big ribs and depth, little long in loin, strong well muscled forechest, low hocks, 
moves with good drive, little short and open in front, excellent bone and feet, good coat and temperament. Hel-
sinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Small typical 
dog with good bones, good head, a little short in neck, a little short in shoulders, good chest and ribcage, topline 
could be better, good coat and texture, short steps and needs more reach and drive. Helsinki KV 9.12. Rui 
Goncalves, Portugali VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head and expression, good bite 
and ribcage, a bit short neck, coulud be more angulated in front, a bit long in loin, moves well. Helsinki KV 
10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male 



of excellent breed type, excellent size and proportions, beautiful pleasing head, enough neck, would like a bit 
beter angulation in front, excellent in rear, excellent body substance, moves well, excellent coat. 
 
LINGONBERRY’S FLAMING STAR 42379/17 s.4.7.2017 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-15 Fenbrook Black Moon 
Rising e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Helsinki PN 9.12. Maija Lehtonen BABY 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 kk, hyvin kehittynyt, oikeat rungon mittasuhteet omaava urospentu, hyvät pään mittasuhteet, vielä hieman 
takaluisu kallo, kuitenkin miellyttävä ilme, hyvät täyteläiset huulet, purenta hyvässä vaiheessa, kaunis kaula, 
lupaava ylälinja, erinomaisesti kehittynyt rintakehä ja eturinta, hyvä tiivis lanneosa, erinomainen raajaluusto ja 
kulmaukset, varsin lupaavat liikkeet, miellyttävä käytös, viehättävä kokonaisuus, hyvä karva. Helsinki PN 10.12. 
Laurent Heinesche, Luxemburg BABY 1 KP ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice body proportions, well balanced, very nice head with beautiful expression, lovely eyes, well set ears, very 
nice front for this age, solid topline, nice stable rear angulations, good tailset, very nice texture for his age, lovely 
spaniel topline, a bit open in the rear and in the front, nice profile movement with lovely tail carriage. 
 
LINGONBERRY’S TOMMY HILFIGER 15097/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 
DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla 
Henriksson 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. A bigger boy, excellent substance, correct head proportions, a bit too much skin, should have more 
angulations in front, excellent ribcage, should cover a bit more ground in the move, nice temperament. 
Taipumuskokeet: Kittilä 9.9. Nina Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Penni on miellyttävä, 
avoin, rauhallisen innostunut herrasmies; suhtautuu toisiin koiriin ystävällisesti tervehtien ja ihmisiin erittäin avoi-
mesti. Haku ja laukaus: hyväksytty. Suppeahkoa, ajoittain laajemmallakin etäisyydellä tapahtuvaa rauhallisen 
innokasta työskentelyä; Penni osoittaa hyvin hajujen löytymisen ja hajut antavat työskentelyyn lisää potkua; 
Penni voisi olla itsenäisempi, yhteistyö toimii hyvin; laukauksesta pysähtyy, into hieman laantuu joksikin aikaa 
palautuen kuitenkin ennalleen. Jäljestys: hyväksytty. Penni jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen varmasti koko 
matkan; kaato löytyy ja se tutkitaan tarkoin. Vesityö: hyväksytty. Penni menee halukkaasti veteen ja tuo pukin 
ohjaajalleen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Penni tottelee ohjaajaansa hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Penni 
tietää mitä hänen kuuluu metsässä tehdä vaikka tarvitseekin välillä ohjaajansa kannustusta; pari voi hyvillä 
mielin jatkaa yhteisiä harrastuksia. 
 
LOITSUTUULEN WIZARD Fin Jva Fi Kva-J 39782/06 s.16.7.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. 
Fin Mva Fin Jva Fi Kva-J Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 14.5. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-11, e-3, f-5 = 47 pist). Reipas lähtö 
ja jäljestys, tarkkaa etenemistä; kulmaukset selvitetään laajoilla kaarroksilla, samoin katkokulma; makuista en-
simmäinen ja viimeinen pysähtyen, keskimmäiset yli nuuhkaisten; kaatokäytös hyväksytty. Lappeenranta 4.6. 
Tuovi Henttu-Torckell VOI 1 (a-5, b-10, c-10, d-8, e-3, f-4 = 40 pist). Alkumakuu osoitetaan ja ohjatusti liikkeelle, 
Ukko jäljestää pääosin maavainuun tukeutuen reipasta vauhtia, eteneminen on toisinaan suoraviivaista, toisi-
naan aaltoilevaa; ensimmäisellä osuudella pari kiepahdusta jäljen tuntumassa, toinen osuus hyvää jäljestystä, 
kolmannella osuudella myös kiepahduksia, neljännellä osuudella kiertelyjen määrä kasvaa ja nyt tarvitaan ohjaa-
jalta komentoja koiralle; toinen ja neljäs makaus sivuutetaan, ensimmäinen ja kolmas makaus kävellään yli; 
ensimmäisen kulman (jolla katko) Ukko oikaisee seuraavalle osuudelle, muut kulmat takalenkiltä jatkoon; kaa-
dolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteitä alentavat makuiden noteeraamatta jättäminen ja tehdyt kaartelut 
jäljen tuntumassa. Luumäki 17.6. Rauli Markelin VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-4 = 45 pist). Alkumakaus 
osoitetaan ja Ukko ohjataan lyhyellä narulla jäljelle jota edetään alun heinänsyönnin jälkeen reipasta kävely-
vauhtia maa- ja ilmavainua käyttäen; kaikki osuudet lähes jäljen päällä; katkokulma ensin tausta tarkistaen, sen 
jälkeen riittävällä rengastuksella jatkoon, muut kulmat jäljen mukaisesti; makuista ensimmäinen pysähdytään 
nuuskimaan, muut kävellään yli; sorkan nuuski ja jäi viereen. Iitti 8.7. Asko Kukkola VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-11, 
e-3, f-5 = 45 pist). Ukolla on kova into metsään, marmatus tiellä kestää Pähkinänsärkijän oopperan verran; koira 
kastellaan kunnolla ja Ukko köyttää Lassen jälkinarulla itseensä ja paketti on valmis; lähtömakaus tutkitaan 
hyvin, etenee jälkeä ihanneajassa käyttäen maavainua; ensimmäinen osuus hyvin kulmalle, mikä tarkastus-
lenkillä; toinen osuus (missä oli tuoreita villisikojen jälkiä) yhdellä pienellä ja yhdellä isommalla lenkillä katko-
kulmalle, mikä oikaistaan; toinen osuus hyvää jäljestystä kulmalle, mikä tarkasti; viimeinen osuus hyvin aivan 
lähelle kaatoa, mikä ohitetaan mutta nopeasti kaartaa kaadolle, minkä osoittaa selvästi; makauksista kaksi osoit-
taa, kaksi ohittaa; olen nähnyt Ukon kun nuoruuden innossa haparoi jälkeä ja yritti sisäistää mitä tulisi tehdä; 
olen nähnyt kun nuoruuden uhma ja pää päättää mitä jäljestetään; on ollut törmäyskurssilla ohjaajan kanssa, 
Kymenlaakson laulu on kuulunut jäljellä kovaa ja korkealla niin että puusta ropisi käpyjä kuin rakeita sateella; 
olen nähnyt kun Ukko iän tuomalla varmuudella jäljestää hyvin ja antoi oppia pojalle joka haparoi opetellessaan 
jäljestystä; tänään näin taas sitä ihanaa Ukon jäljestystä mitä olen kaivannut; kiitos Riitta, Lasse ja Ukko. Luu-
mäki 6.8. Rauli Markelin VOI 1 (a-5, b-10, c-10, d-11, e-3, f-4 = 43 pist). Lähtöä tutkitaan ja nopea ohjaus jäljelle, 
jota edetään maa- ja ilmavainulla reipasta kävelyvauhtia; toisella osuudella edetään jäljen sivulla, josta palaa 
kuitenkin itsenäisesti, muut osuudet vain pienin poikkeamin; makuista toinen ohi ja neljäs osoitetaan katseella 
sivusta, muut pysähdytään ja haistellaan; normikulmat ulkokautta kaartaen ja katkos selviää yhdellä riittävän 
suurella lenkillä; sorkan haisteli ja jäi viereen. Hamina 3.9. Petri Pelkonen VOI 0 (0 pist). Alkumakuulta opaste-
tusti liikkeelle; ensimmäisellä osuudella yksi pienempi tarkistus ja kaksi isompaa, joilta molemmilta paluujäljille, 
näistä molemmista hukat; toisella ja kolmannella yhdet pienemmät rengastukset; katkokulma yhdellä isolla 
rengastuksella, toinen kulma tarkasti, kolmas laajalla rengastuksella; makuista kaksi pikaisesti nuuhkaisten, 



kaksi ohittaen; juuri ennen sorkkaa koira ajautuu jäljen sivuun eikä sorkka löydy omatoimisesti; loppu ohjattuna 
sorkalle joka kiinnosti. 
 
LYRICALS RAPIDODRUM 20763/14 s.13.2.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet 
Universal Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Lieksa RN 27.5. Viveca Lahokoski AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliini-
nen uros jolla voisi olla hieman enemmän raajakorkeutta runkoonsa nähden, pehmeäilmeinen pää, hyvät kulma-
kaaret ja kallon muoto, hyvä kaula, hyväasentoinen lapa, erittäin syvä rintakehä, hyvä luusto, sopivat taka-
kulmaukset, tehokkaat takaliikkeet, ryhdikkäät sivuliikkeet. Joensuu KV 12.8. Maria McEntee O’Sullivan, Irlan-
ti AVO ERI 1 SA PU2 VASERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head and eyeset, lovely 
neck and shoulders, good bone, well sprung ribs, nice backend, good type, nice backend movement. Joensuu 
KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 3 years old, very good cocker type, compact, correct moderate length of neck, well deveoped chest and 
body, good spring of ribs, good bone and feet, a bit high tailset, very well muscled up behind, good low hocks, 
moves excellently and in a very cockery way, happy and merry, only his tail disturbs me. 
Taipumuskokeet: Liperi 5.8. Janna Kekkonen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Häntä heiluen 
nuuhkii tuomaria; Werdi on luonteeltaan rauhallinen poika; tervehtii toisia koiria. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Hakee innokkaasti sekä ilma- että maavainulla; laukauksesta pysähtyy ja kohta jatkaa; riittävää hakua. Jäljestys: 
hyväksytty. Rauhallisesti ja varmasti maavainulla jäljen päällä, kulman tekee varmasti; haistelee ja nuoleskelee 
fasaanin. Vesityö: hylätty. Uiminen ei valitettavasti tänään oikein kiinnosta; vaikea ranta ehkä vaikuttaa uintiin 
lähtöhalukkuutta. Tottelevaisuus: hyväksytty. Werdi on tottelevainen poika. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: pari-
valjakon yhteistyö on sujuvaa ja Werdi selvästi luottaa ohjaajaansa.  Kuopio 26.8. Jaana Heiskari SPA 0. 
[Koeselostus puuttuu]. 
 
LÄPPIKSEN ELOHOPEA 19559/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Taipumuskokeet: Ylitornio 19.8. Virpi Väisänen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Laku on 
sielukkaan avoin cockeriuros joka ei ota stressiä muista koirista; se tulee reippaasti ottamaan kontaktia vieraisiin 
ihmisiin. Haku ja laukaus: hylätty. Laku tekee hakua sopivalla etäisyydellä ohjaajastaan; laukauksen jälkeen 
pysähtyy omistajan pillikäskyyn touhukas työskentely pysyy hyvin kasassa ja homma pelittää yhteen ohjaajan 
kanssa kunnes näköpiiriin tulee kaksi poroa; sen jälkeen Lakua viedään ja se ajaa poroja näköpiirin ulkopuolelle; 
pitkähkön lenkin jälkeen se palaa takaisin ohjaajan luokse; tämä ei valitettavasti ole hyväksyttävää työtä 
spanielille. Jäljestys: hyväksytty. Lakun touhukas työ jatkuu jäljellä jossa se tekee nopean suorituksen joka 
päättyy kaadolle; kaato kiinnostaa. Vesityö: hyväksytty. Laku menee epäröimättä veteen ja noutaa pukin 
ohjaajan käteen; erikoismaininnan Laku saa edellisen koiran veteen jättämän pukin noutamisesta. 
Tottelevaisuus: hylätty. Valitettavasti porot ovat Lakulle tänään ylivoimainen houkutus ja peräänmenon vuoksi 
tottelevaisuutta ei voida hyväksyä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Laku on innokas touhumies jolla on varmasti 
antoisa harrastusura edessä isäntänsä kanssa; puuhakkaan kaverin kanssa on ilo tehdä töitä. 
Metsästyskokeet: Ii 4.11. Jukka Karinen AVO 2 (63 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Ylitornio 26.8. Pekka Eskola AVO 3 (51 pist). Ylitornio 27.8. Pekka Eskola AVO 
0 (48 pist). 
 
LÄPPIKSEN EVERSTI 19561/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Metsästyskokeet: Merijärvi 16.9. Timo Ritola AVO 3 (59 pist). Merijärvi 17.9. Lauri Kanerva AVO 0 (29 pist). 
Akaa 4.11. Lauri Kanerva AVO - (35 pist). 
 
MANACA’S BLINKIN’ HECK Fi & Lt Mva SE59225/2014 s.1.11.2014 i. C.I.B Se(n) & Rs Mva Se Jva 
Charbonnel War Paint e. Se(n) Mva Manaca’s Magic’s In The Makeup kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years 
old dog, bit long in proportions, very good head type, well laid back shoulders, straight frontlegs, excellent feet, 
little bit sloping topline, very good ribcage, bit long in loin for the length of ribcage, his right rear leg is not totally 
stable, is a bit cow hocked, excellent colour, very good temperament. 
Taipumuskokeet: Virolahti 22.7. Anu Kokkarinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
MANACA’S GUST OF WIND SE20062/2014 s.29.1.2014 i. Billsor Kiterunner e. Se(n) Mva Manaca’s Pull No 
Punches kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very nice front assembly, smooth transition of neck into shoulder, good topline, well angulated, good head 
planes, good earset, exceptional coat quality. 
 
MANACA’S I LOVE THIS GAME 35123/14 s.8.4.2014 i. Se Mva Westridge Sweet Need For Speed e. Manaca’s 
For All Time kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
About 3 years, would like a little more masculine in head and expression, firm body, needs to move with more 
strength behind, good character and merry tail, well handled. Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI 
2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming boy of correct size, type and balance, beautiful 
masculine head and expression, correct neck and shoulders, lovely legs and feet, lovely rounded ribs, I would 
prefer more of him in forechest, well made body in general, correct topline, correct tailset, carried slightly higher, 
sound mover, showing his lovely temperament, well presented. 



 
MANACA’S STORM WARNING Fi & Se & No & Pohj Jva 35615/14 s.29.1.2014 i. Billsor Kiterunner e. Se(n) 
Mva Manaca’s Pull No Punches kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voima-
kas maskuliininen kokonaisuus, hyvin vankka pää erityisesti kallo-osasta, kaula saisi olla kuivempi, hyvä etu-
rinta, voimakas luusto, raskas hieman pitkä runko, runsas turkki, hyvä luonne, selkä saisi olla tiiviimpi liikkeessä, 
liikkuu oikealla asenteella hieman löysästi edestä, turhan paljon kaulanahkaa. Mustasaari RN 5.8. Elena 
Ruskovaara KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet ja luusto, sopiva rinta-
kehän malli, lihaksikas takaosa, turhan korkeat kintereet, kaulan pitäisi olla pidempi ja eturinnan pitäisi olla 
selvempi, maskuliininen pää, reilut huulet, selvästi näkyvät vilkkuluomet tekevät ilmeestä alakuloisen, runsas 
karva, liikkuu joustavasti mutta nyt kovin pehmeä ylälinja. 
Luonnetesti: Uusikaarlepyy 8.7. Reijo Hynynen ja Jorma Kerkkä LTE (145 pist). 
 
MANDOLIC BLACK HUGO 16167/15 s.4.1.2015 i. Westerner Fair Reward e. Mandolic Tan Temptation kasv. 
Tarja Karjalainen 
Luonnetesti: Haapavesi 13.10. Jari Keinänen ja Reijo Hynynen LTE (155 pist). 
 
MANDOLIC NEMOPHILA 50754/15 s.25.8.2015 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Mandolic Gloriosa 
kasv. Tarja Karjalainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja 
mittasuhteet, kaunis vahva uroksen pää, hyvät paksut huulet, lyhyt kaula, hyvä luusto ja rungon vahvuus, hyvin 
kulmautuneet raajat, liikkuu kauttaaltaan hyvin, oikealaatuinen mutta ei parhaassa näyttelykunnossa oleva turkki, 
ei pidä käsittelystä pöydällä. 
 
MARGATE ALL IN ALL 11213/17 s.26.11.2016 i. Honeywater’s Catch Of The Day e. Fi Mva Margate As If 
kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Quality headed golden puppy, excellent neck and shoulders, good bone and feet, a little long in loin, strong 
quarters, moved soundly. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä JUN ERI 4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Good type, typical head, good earset, good neck, a little straight in shoulders and a little loose 
in elbows, correct hindquarter angulations, needs a little more coat, correct topline, correct tailset, good 
temperament but needs more reach and drive. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali JUN EH. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. A bit wide in skull, correct teeth, excellent neck, a bit round eyes, well angulated 
in front, good bone, I’d prefer more ribcage, good coat quality but not in full condition, moves well. 
 
MARGATE DOUBLE ACTION TlnJW-17 25869/16 s.27.3.2016 i. C.I.B Sk & Pl Mva Pl JMva Claramand In 
Action e. Margate Double O Heaven kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia JUN ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. A bigger boy, excellent type, beautiful balance, excellent strong bones, proper neck, excellently 
angulated at both ends, sufficient topline, excellent tails, proper sidegait, very true coming and going, well 
presented. Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good in size, strong, powerful proportional, perfect head, healthy dry eyes, long but strong neck, level back, 
upper arm could be in better position, good underline, good angulation in hindlegs, excellent coat, movement 
should be more fluent, friendly character. 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 5.8. Jaana Heiskari SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
MARGATE PLAYING FOR TIME 25918/15 s.18.3.2015 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. 
Margate O’Ye Of Little Faith kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy black male with sweet head and expression, good length of neck, good angulation, strong ribs, good 
quarters with wide thigh, moves well with good tail action. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila AVO ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen uros, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen 
maskuliininen pää jossa sopiva vahvuus, hyvä ilme, kaunis kaula, hyvä ylälinja, niukka eturinta, hieman lyhyt 
pysty olkavarsi, sopivat takakulmaukset, erinomainen luusto ja käpälät, runsas oikealaatuinen turkki, oikea-
asentoinen häntä ja hyvä hännän käyttö, saisi liikkua pidemmällä ja tehokkaammalla etuaskeleella, takaa liikkuu 
hyvin, miellyttävä luonne ja esiintyminen. Vesilahti RN 12.8. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 SA PU1 SERT 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, hyvä luusto ja selvä 
sukupuolileima, mallikas rintakehä, hyvin rakentunut takaosa, sopiva kaula, tarpeeksi viisto lapa, hyväilmeinen 
pää, oikeat linjat, tarpeeksi täyttynyt silmien alta, hyvä karva ja kunto, häntä voisi olla tyylikkäämpi liikkeessä, 
tarpeeksi ulottuva askellus, yhdensuuntaiset liikkeet. Helsinki KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi AVO ERI 1 SA 
PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, good size and proportions, nice masculine 
head with good parallel planes, lovely expression, excellent earset, excellent muzzle, good set of teeth, strong 
topline, excellent tailset, very well angulated at both ends, excellent deep body with good spring of rib, moves 
with enough reach and drive, with a merry tail, very nice coat and condition. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila 
AVO ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros jolla erittäin hyvä pää,  
kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvä ylälinja, sopivat kulmaukset, hyvälaatuinen karva, liikkuu 
hyvin, miellyttävä käytös. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Good size and proportions of body, good head, correct earset, good neck, a little straight in 



shoulders, good bones, good ribcage, correct hindquarter angulations, good coat texture, needs better topline in 
movement and more reach and drive. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali AVO ERI 2 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Head of good proportions, excellent expression, correct bite, lovely neck, 
excellent topline, well angulated, good ribcage, excellent coat quality, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis 
Hallmarsdottir, Islanti AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine dog of excellent size 
and type, slightly long in proportions, beautiful head, pleasing expression, head planes could be more parallel, 
normal angulation in front and rear, excellent body substance, moves well, showing the merry temperament. 
 
MARGATE RHYMING SLANG 50338/09 s.16.8.2009 i. Gb Sh Ch Claramand Rock-n-Roll with Molkara e. 
Margate Flaming Nora kasv. Marjut Kakko 
Rallytoko: Espoo 4.3. Tiia Hämäläinen ALO HYV (84 pist) RTK1. 
 
MARGATE UNDERCOVER BOSS 16678/16 s.15.1.2016 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Margate Polly 
Flinders kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely, 
compact well balanced body, correct anatomical features, very narrow skull and foreface which doesn’t fit to his 
body, quality is there but certainly needs more time, moved well. Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska JUN 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head and expression, ears are well set, enough of 
neck, body is well developed for age, he could be a little more angulated in front, normal behind, he is a little 
tight in front too, moves ok, nice coat and colour. Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, pään ylälinjat saisivat olla samansuuntaisemmat, 
miellyttävä ilme, kallo ja kuono saavat vielä hieman vahvistua, hyvä rintakehä mutta eturinta vielä puutteellinen, 
tasapainoiset sopivat kulmaukset, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvä karvan laatu, hyvä takaliike mutta etuaskel 
jää kovin lyhyeksi, kääntää etukäpäliä ulospän myös seistessä, miellyttävä käytös. Tampere KV 7.5. Theres 
Johansson, Ruotsi JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Junior hane med vackert välskuret 
huvud, korrekt bett, utmärkt pigment, tillräckligt förbröst, en aning rakställd skuldra, fin överlinje, utmärkt kors och 
knävinkel, låg fin has, utmärkt kropp och benstomme, utmärkt svansansättning, rör sig med rastypiska rörelser, 
underbar pälskvalitet, trevligt temperament. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson JUN EH 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Sopivat mittasuhteet ja luusto, kaunis pää, hyvät korvat, kaunis ylä- ja alalinja, erinomainen 
häntä, hyvät etu- ja melko niukat takakulmaukset josta syystä taka-askel jää rungon alle, erinomainen turkki, 
toivoisin enemmän temperamenttia. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Strong masculine male, nice head, typical expression, correct topline, well developed body, 
enough angulated, turns out forefeet a bit, needs better presentation in movement. Kellokoski ER 3.6. Sandy 
Platt, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Happy golden boy with sweet head and 
expression, good bone and feet, good ribs and quarters, a little upright in angles, moved happily but a little close 
behind. Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola JUN ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
16 months, excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulations of hindlegs, 
forelegs set a little bit outside, excellent angulation of shoulders, beautiful head, excellent shape of ribs, nice 
coat, movement and temperament. Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-Heijden, Alankomaat JUN ERI 2 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 months, excellent type and size, correct male head, nice dark 
eyes, sweet expression, good bite, could be just a bit dryer, well developed body, could have bit better upper 
arm, correct tailset, excellent quality coat, bit narrow behind, moves nicely, needs to stabilise in back, very 
merry. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
17 months, very high in size, head stil in development, not in proportion with body, correct bite and pigmentation, 
good earset, good neck and topline, correct tailset and carriage, excellent angulations, good movement. Valkea-
koski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 1 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typical male of the breed, nice head and expression, correct earset, enough length of neck and front angulation, 
correct topline, a bit long in loin, moved well. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania NUO ERI 1 SA PU3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, beautiful head, square muzzle, excellent neck, prefer 
more angulated shoulder and more chest and shorter upper arm, good substance of bones, enough ribcage for 
age, a bit long in loin, excellent texture of coat, moves with drive but not enough action in front. Tampere KR 
25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice red, not the 
smallest today, head with good proportions, soft expression, good ears, eyes and teeth, strong neck, good 
tailset, I prefer more chest, good rounded ribs but they must develop deeper, strong bone, nice feet, moves well, 
good temperament. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tyypiltään erinomainen uros joka esitetään hieman tukevassa kunnossa, kaunis pää ja ilme, erinomainen runko 
ja luusto, hyväasentoiset raajat, erinomainen karvapeite ja kaunis punainen väri, hyvät liikkeet, miellyttävä 
käytös, vieläkin iloisempi esiintyminen olisi eduksi. 
 
MC QUINN’S EIGHTMILE Lv JMva HeJW-13 LvJV-14 34340/13 s.1.2.2013 i. Flyers Tan Legacy e. Niraleen 
Mymmeli kasv. Patrik Keskilä 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good overall type, short coupled with well developed ribs, nicely shaped head, very good expression, lacking in 
front angulation and excessive hindquarters, very well presented for the ring, happy mover. 
 
MERAZURE UPPER CHAMP Ee Mva Ee JMva 58428/12 s.31.10.2012 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru & Balt 
Mva EeV-06 Vitahotellets Aragon e. Merazure Princess Of Mam kasv. Merja Kämäräinen 



Näyttelyt: Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen vahva uros, mittasuhteiltaan sopiva, maskuliininen pää, pyöreähköt silmät, hyväasentoiset korvat, hyvä 
kaula ja tilava runko, sopiva luuston vahvuus, kohtuulliset tasapainoiset kulmaukset, hyvä turkin laatu, iloiset 
reippaat liikkeet, eturaajoissa hieman ulkokierteisyyttä, reipas käytös. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 7.5. Hannu Palonen AVO 2 (a-4, b-8, c-8, d-8, e-3, f-3 = 34 pist). Rauhallisesti liik-
keelle; jäljestäessä pientä polveilua, muutama pisto hirven jäljille josta kolmannen osuuden loppupuolella ollut ai-
heutti hukan; ensimmäisellä kulmalla suoraan yli, palaa kuitenkin takaisin, toinen tarkasti; kaatokäytös hyväk-
sytty. Kouvola 14.5. Rauli Markelin AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Lähtömakaus maistellaan ja 
Fonzie ohjataan lyhyellä narulla jäljelle jota edetään maavainulla reipasta kävelyvauhtia; kaikki osuudet jäljen 
päällä kulkien, vain muutama pieni tarkistus tehden; makuut merkataan selvästi pysähtyen ja nuuhkien; ensim-
mäinen kulma jäljen mukaan ja toinen suunnantarkistuslenkillä; sorkan nuoli, nuuhki ja jäi viereen. 
 
MERAZURE WAYFARER ARAGON Lt & Lv & Ee & Ru & Balt JMva 27035/14 s.10.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee & 
Lv & Lt & Ru & Balt Mva EeV-06 Vitahotellets Aragon e. Ee Mva Ee JMva Merazure Rich-In-Luck kasv. Merja 
Kämäräinen 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years 
old male, excellent in type and proportions, excellent head type, excellent expression, a bit straight in front 
angulations and turning front feet out, could have longer ribcage, well rounded, correct topline, correct rear 
angulations, would like better feet, excellent colour, good temperament. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä AVO 
ERI 1 SA PU3 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen kokonaisuus, hyvät mitta-
suhteet, selvä sukupuolileima, vahva uroksen pää, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, pyöreähköt sil-
mät, hyvä kaula, erinomainen runko, hyvä luuston vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, kaunis turkki, liikkuu tasa-
painoisesti, etujaloissa hieman ulkokierteisyyttä, reipas käytös. 
 
MERAZURE YAMMER BOY 29436/16 s.1.5.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lt Mva 
Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice substance, good expression, low set ear, head slightly off, overall proportions good, needs practice on 
leash. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Black 
male with strong head, very good proportions, excellent bone, presently he needs to develop in his front 
pasterns (are weak) and in body, some attention to grooming needed (dog has some knots). Mikkeli KR 8.7. 
Sanna Kavén JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi urosmainen mutta vielä kovin 
pentumainen kokonaisuus, vankkatekoinen ja hieman kookas, miellyttävä pää ja ilme, hieman takaluisu kallo, 
oikea purenta, vahva riittävän pitkä kaula, edessä riittävät, takana sopivat kulmaukset, ikäisekseen hyvä 
rintakehä, erinomainen luusto, liikkuu vielä erittäin pentumaisesti, vaatii aikaa kehittyäkseen, ystävällinen käytös. 
Mikkeli RN 12.8. Virpi Montonen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyypi, 
mittasuhteiltaan voisi olla tiiviimpi, hyvä pää, ilme ja otsapenger, hyvä kaula ja vahva suora ylälinja, edestä 
niukasti, takaa sopivasti kulmautunut, eturinta voisi olla selvempi, mukava tiivis runko, hieman pitkä lanneosa, 
hyvä leveä reisi ja matala kinner, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvällä ryhdillä mutta askelpituus voisi olla 
ulottuvampi ja kokonaisuus tehokkaampi, ihastuttava luonne. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia 
JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good overall type, well shaped head, excellent bone and feet, 
sound mover when he settled. 
 
MERRY COCKTAILS MORRISSAY HeJW-16 22199/16 s.18.7.2015 i. Merry Cocktails Xenon e. Merry 
Cocktail’s Queeny kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 1.4. Markku Mähönen NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP1 BIS2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, kauniit ääriviivat, hyvä pään muoto sekä kallon ja kuonon 
suhde, hyvät korvat, erinomaisen kaunis kaula, keskivahva eturinta, erinomainen runko, hyvä hännän kiinnitys, 
vahva raajaluusto, hyvät käpälät ja kulmaukset, erinomaiset liikkeet, erinomainen karvapeite, iloinen käytös, 
heiluva häntä. Laitila RN 15.4. Lena-Danker-Höglund NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 1 v 8 kk, hyvän kokoinen uros jolla erinomaiset mittasuhteet, kauniit linjat päässä, hyvät 
kulmakaaret, sopiva otsapenger, kauniiit huulilinjat, hyvät korvat, erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, 
hieman lyhyt olkavarsi, syvä tilava runko, hyvä selkä ja lantio, riittävät pakarat, sopiva luusto, oikea karvan laatu, 
liikkuu erinomaisella askelpituudella ja oikealla asenteella. Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi NUO 
ERI 2 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ung hane med vacker silhuett, välskuret 
huvud med korrekt bett, utmärkt pigment, bra förbröst, utmärkt vinkelförhållanden fram och bak, lite tunn i bröst-
korgens nedre del, kompakt kropp, bär svansen perfekt i rörelse, låg fin has, rör sig något brett bak men väg-
vinnande från sidan, ok pälskvalitet, trevligt presenterad, härligt cocker temperament. Ikaalinen RN 13.5. Harri 
Lehkonen NUO ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs vahvarunkoinen 
uros, kaunismuotoinen pää, erinomaiset kulmaukset, pitkä kaula ja kaunis ylälinja, tiivis runko, kaunis oikean 
laatuinen turkki, esiintyy reippaasti, erinomaiset liikkeet. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type, enough well balanced, correct type of head, eyes large 
enough, excellent neck, a bit short croup and high set tail, topline strong enough, broad body, correct angulation 
in front, a bit pronounced behind, enough correct coat, nice temperament, moves ok. Kellokoski ER 3.6. Sandy 
Platt, Iso-Britannia NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Quality liver and tan with strong 
well muscled body, excellent neck and shoulders, good bone, feet a little flat, strong masculine head, moves with 
enthusiasm and with strong topline and good tail action. Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-Heijden, 
Alankomaat NUO ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nearly 2 years, very 



attractive male but for me a bit short in legs, excellent strong body, beautiful ribs, very nice male head, nice eye 
colour, good bite, excellent long ears, beautiful neck and shoulders, lovely thighs, excellent coat quality, steady 
mover, merry, nice presentation. Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 2 years, good size, good type and proportions, very masculine head, would like less skin, 
lovely eyes, excellent neck and topline, could be a bit longer in loin, could have a bit more angulation in front and 
rear, balanced movement. Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Typical male of the breed, nice head and expression, good length of neck, 
correct front and back angulations, good coat quality, would like a bit more height on legs, good movement, good 
temperament. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent breed type, well shaped head, well developed body and rib, shourt coupled, sound mover, lacks 
angulation in front and has excessive angulation behind. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska AVO ERI 1 
SA PU3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent presentation, chocolate tan, medium size, 
excellent type, good neck, clean muzzle, good pigment for colour, good bite, lovely neck and topline though he is 
a little long in loin, balanced angulations, could be little stronger, good bone, little flat feet, moves with great 
attitude and drive, excellent coat. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, hyvä sopusuhtainen runko ja 
erinomainen luusto, sopivat kulmaukset, hyvälaatuinen karva ja erinomaiset liikkeet, miellyttävä käytös. 
 
MIKLAUS NIITTI Fi Kva 57865/11 s.14.10.2011 i. Lowflyer Nipp e. Wood-Nymph Tina kasv. Anne Woivalin 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
muscled 5 years old male of better balanced proportions, strong masculine head with adequate stop, good bone, 
strong through loin, good quarters, moved with enthusiasm. 
 
MOONLIGHT SE53308/2013 s.25.8.2013 i. C.I.E Pohj Mva SeV-15 PMVV-16 DkVV-16 Se Jva Perchwater Like 
A Perfect Dream e. Se(n) Mva Se Jva Perchwater Hot’n’Cold kasv.  
Näyttelyt: Sodankylä RN 28.5. Vesa Lehtonen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
pitkärunkoinen ja ilmava kokonaisuus, hyvä pää, täyteläiset huulet, hyvä kaula ja ylälinja, niukasti kulmautunut 
edestä, hyvin takaa, hieman kevyt runko, pitkä lanne, liikkuu ryhdikkäästi tehokkaalla vapaalla askeleella. Oulu 
KV 15.7. Davor Javor, Kroatia KÄY ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bigger dog of a nice type, 
excellent coat and condition, correct bite, good head, ears should be longer, should have better eyelids, enough 
neck, nice body, correct topline, good angulations, good mover. Oulu KV 16.7. Athanasios Garivaldis, Kypros 
KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size of male, correct colour 
of eyes and nose, correct and full bite, nice muzzle, correct set of ears, correct topline, nice chest, good coat 
condition, nice angulations, excellent movements. 
 
MORIOCA’S ALPHA MALE 41652/15 s.13.7.2015 i. Fi Mva By JMva ByJV-14 BaltV-15 Rosswind Trick Or 
Treat e. Pennwick Dragon Of Erebor kasv. Sirpa Auvinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 7 kk, 
hyvän kokoinen, vielä rungoltaan hieman kapea, oikeapiirteinen uroksen pää, hyvä purenta, riittävä kaula, oikein 
kulmautunut takaa, niukemmin edestä, eturinta saisi olla selvempi, liikkuu riittävän tehokkaasti, trimmaus voisi 
olla hienovaraisempaa, käyttäytyy hyvin. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Koon ylärajoilla, vahva ja maskuliininen, pitkä pää, tummat silmät, hyvät raajojen 
kulmaukset, tarpeeksi täyttynyt eturinta, hieman lyhyt rintakehä, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvin. Kouvo-
la RN 22.10. Paavo Mattila AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä 
pää, erinomainen ilme, hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä ja eturintaa saisi olla enemmän, hieman kevyt 
runko, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvälaatuinen karva, korkea häntä, liikkuu hyvn, miellyttävä käytös. 
 
MUSKETTIKOIRAN ATHOS 32911/16 s.9.5.2016 i. Fi Mva Triplet Finlandia e. Fi & Ee Mva Lt & Ee JMva 
BaltJV-09 Muskettikoiran Zafira kasv. Pirjo Toivakainen 
Näyttelyt: Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulations of hindlegs, forelegs set  
a bit outside, excellent shoulder angulation, nice shape of ribs, nice head, a little bit loose skin on throat, very 
nice coat, movement and temperament. Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-Heijden, Alankomaat JUN ERI 
1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 months, excellent type and size, lovely male head, dark 
eyes, nice expression, eyes could be a bit dryer, good bite, excellent neck and shoulders, nice compact body, 
excellent ribs, beautiful bones, quality coat, has to grow a bit in his body, showing already promising movement, 
really merry cocker. Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaista tyyppiä oleva junioriuros, hyvät mittasuhteet ja sopiva vahvuusaste, erinomainen pään pituus, kuono 
voisi olla hivenen täyteläisempi, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, lupaava runko, eturinta saa vielä täyttyä, 
sopiva luusto ja kohtalaiset kulmaukset, hyvät käpälät, erittäin hyvä turkin laatu, liikkuu iloisesti, toivoisin etu-
askeleeseen hieman lisää ulottuvuutta, miellyttävä käytös. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia 
JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 months old, good size and type, well developed for 
age, correct head with typical expression, correct bite, good earset, good topline, well angulated, chest needs to 
develop, very good movement. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania JUN ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, excellent type, excellent eye and expression, square muzzle, enough chest 
for his age, prefer just more weight at this moment but excellent proportions, excellent hindquarters, excellent 
action in front, topline and texture of coat, he needs time. Helsinki KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi NUO EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, good size but quite elegant in overall outline, quite elegant 



in head, strong enough muzzle, good earset, good set of neck, strong topline, enough angulations at both ends, 
deep ribcage but needs a better spring of ribs, short coupled, moves with good side gait but narrow in front, nice 
coat and condition. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada NUO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Pleasing type, head of equal proportions, nice full eye, well angulated front and behind, short 
coupled, moves with merry temperament. Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia NUO EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Charming boy of correct size, type and balance, beautiful masculine head and 
expression, correct neck and shoulders, nice legs and feet, well made body in general but really needs to 
develop in chest and especially in forechest, correct topline, tailset and carriage, sound mover, well presented. 
Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine boy of correct size, slightly long in proportions, head in correct proportions but not parallel head 
planes, pleasing expression, wel angulated front and rear, topline could be better and he lacks for the breed so 
desired merry temperament as he does not want to be in the ring today. 
 
NAMUSILLAN KALJOLAINEN Fi Jva Fi Ava Fi Ava-H 36791/09 s.22.6.2009 i. Ladysplit's Dinodas e. Red 
Garlic's Hjortron kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Jäljestämiskokeet: Multia 21.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Huolellisesti 
ohjattu lähtö, alkumakaus kaivetaan ja sen jälkeen aloitetaan ripeä jäljestys; jälkitarkkaa jäljestystä, vain muuta-
ma pieni rengastus matkan aikana; katkokulma selvitellään ensin tarkistuslenkillä jäljen takana ja sitten laajalla 
lenkillä uudelle osuudelle, muut kulmat pienillä suunnantarkistuksilla; makuista merkkaa kolme, yksi ohi; kaadolle 
suoraan ja sorkan nappaa suuhun; hieno, hyvin etenevä suoritus helteisessä säässä. Laukaa 28.5. Tuula Svan 
VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Pepe tutki alkumakauksen ja ohjataan hyvin jäljelle, jäljestys on 
pääosin maavainuista ja ripeävauhtista, jokaisella osuudella yksi tarkastuslenkki, muuten jälkitarkkaa; ensimmäi-
nen ja kolmas kulma tarkasti ja toinen kulma (jolla katko) kahdella laajalla tarkastuksella veretyksen alkuun; 
makuista kaksi ensimmäistä ohitetaan, kolmas ja neljäs osoitetaan hyvin pysähtymällä ja nuuhkimalla; ennen 
kaatoa laajat tarkastukset ja sitten suoraan sorkalle jonka tutkii tarkasti; hyvää itsenäistä jäljestystä mutta 
makausten huolimattomuus pudottaa tänään pisteitä. Virrat 6.8. Olavi Nurmiranta VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-
3, f-5 = 49 pist). Pepe tutkii lähtömakausta ja aloittaa määrätietoisen jäljestyksen; osuuksilla pari tarkistusta jäljen 
sivuun; makaukset Pepe merkkaa selvästi; kulmat selvitetään pienellä takalenkillä; kaato kiinnostaa. Kolari 20.8. 
Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Pepelle osoitetaan alkumakaus jonka se perin-
pohjin kaivaa, sitten ohjausmatkan jälkeen aloitetaan rivakka jäljestys hyvin jarrutettuna; kaikki osuudet men-
nään luovien jäljen molemmin puolin ja pieniä pistoja tehden, vauhti on jarrutettu maastoon sopivaksi; kaikki 
makaukset kaivetaan ja raadellaan; katkokulma selvitetään parilla laajalla rengastuksella ja muut suunnan-
tarkistuslenkein; kaato ohitetaan mutta palataan sitten ilmavainulla sorkalle; todella ripeä esitys tänään tuuli-
sessa metsässä. Keuruu 27.8. Heikki Pirhonen VOI 1 (48 pist). [Koeselostus puuttuu]. Oripää 17.9. Sari Nuoli-
koski VOI 1 (48 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
Tottelevaisuuskokeet: Jyväskylä 26.2. Marjo Halmiala EVL – (0 pist). 
Rallytoko: Jyväskylä 6.1. Minna Hillebrand ALO HYV (100 pist). Jyväskylä 15.1. Minna Hillebrand ALO HYV 
(98 pist) RTK1. Jyväskylä 9.4. Kirsi Petäjä AVO 0 (0 pist). Laukaa 25.5. Taru Leskinen AVO – (0 pist). 
Jyväskylä 24.7. Minna Hillebrand AVO HYV (96 pist).  
 
NAMUSILLAN LAKRITSI 37212/15 s.5.6.2015 i. Friisin Kaira e. Namusillan Purppula kasv. Anu Knuutinen-
Pöppönen 
Näyttelyt: Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Raajakas kevytluustoinen uros, kaunisilmeinen pää, hyvät korvat, lyhyt kaula, pitkä lanne, jyrkkä lyhyt lantio, 
matala kapea rintakehä, niukasti kulmautunut edestä, löysät kyynärpäät, hyvät polvikulmat, sivuliikkeessä taka-
raajat rungon alla, niukka karvapeite, iloinen luonne. 
Rallytoko: Muhos 10.8. Taru Leskinen ALO HYV (81 pist). Kemi 27.8. Heli Kelhälä ALO HYV (78 pist). Tornio 
16.9. Tytti Lintenhofer ALO HYV (86 pist) RTK1. Tornio 16.9. Tytti Lintenhofer ALO 0 (- pist) 
 
NAMUSILLAN VIÄNÄNE 14173/13 s.29.12.2012 i. Ladysplit’s Dinodas e. Namusillan Purppula kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen 
Luonnetesti: Muurame 20.6. Heli Herranen ja Mia Möller LTE (78 pist). 
 
NAMUSILLAN VÄINÄMÖINEN Fi Jva 47858/13 s.26.8.2013 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Viian Eukko 
kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Jäljestämiskokeet: Multia 21.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Paavolle osoi-
tetaan alkumakaus jonka tutkii ja koko ohjausmatkan ajan ohjaaja jarrutti vauhtia maastoon sopivaksi; näin men-
tiin koko ensimmäinen osuus Paavon sahatessa jäljen päällä ja sivulla narun mitan verran kummallakin puolella, 
matkan edetessä työ kuitenkin tarkentui; katkokulma selvitettiin sahaamalla rinteessä ja löydettiin verityksen 
jatko, muut kulmat rengastaen; makauksista ensimmäinen ohi, muut osoitettiin pysähtyen; kaadolle tultiin suo-
raan jäljen mukaisesti; sorkka kiinnostaa ja jää viereen; ripeä jäljestäjä, jolla työtavasta johtuen saattaa joku 
makaus jäädä osoittamatta; tänään hieno suoritus jo helteisessä säässä. Virrat 6.8. Olavi Nurmiranta VOI 1 (a-
6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Paavo raapii lähtömakausta ja aloittaa määrätietoisen ja tarkan jälki-
työskentelyn, ohjaaja jarruttaa vauhtia; kolmannella osuudella pienet pyörähdykset; makaukset koira merkkaa 
selvästi; katkokulma hieman pitkäksi, muut kulmat tarkasti. Kolari 20.8. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-6, b-6, c-5, d-
11, e-3, f-5 = 36 pist). Paavolle osoitetaan alkumakaus jonka se hyvin tutkii, ohjausmatkan jälkeen aloitetaan 
matkanteko hyvin jarrutettuna; vauhti on jäljestykseen sopivaa ja työtä tehdään nopein pistoin ja tarkisteluin 
molemmin puolin jälkeä; kolmannen osuuden alussa koiran huomio kiinnittyy johonkin jäljen vasemmalla puolella 



ja se poistuu määrätietoisesti pois jäljeltä, palautettiin ja loppuosa jäljestä hyvin; katkokulmalla kuukkeliparvi 
herätti Paavon huomion mutta kehoituksin jatkettiin rengastusta, muut kulmat pienin tarkasteluin; makuista yksi 
yli ja yksi ohi ja kaksi pysähdyttiin osoittamaan; kaadolle suoraan ja nostaa sorkan ohjaajalle; ripeä suoritus 
tänään. Multia 3.9. Seppo Venäläinen VOI 1 (46 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
Rallytoko: Muurame 11.5. Minna Hillebrand ALO HYV (95 pist). Jyväskylä 24.7. Minna Hillebrand ALO HYV 
(77 pist). 
 
NESHPO’S QUESTIONS WILL BE ASKED NO53737/15 s.10.10.2015 i. Se(n) & No Mva Se & No Jva NoJV-12 
Carillo Clay Clue e. C.I.E Se(n) & No Mva Cockergold Joy To The World kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. A bigger boy in correct type, beautiful head, proper neck, excellent front angulation, could have a bit 
more behind, excellent ribcage, forechest and elbows, excellent topline and tail, moves well, beautifully 
presented. Ylivieska KV 9.7. Vesa Lehtonen NUO ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvät mittasuhteet mutta vielä hieman kapea runko, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, vielä hieman pyö-
reyttä selkälinjassa, lyhyt rintalasta, kuroutuva alalinja, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, liikkuu 
ryhdikkäästi hyvällä riittävällä askeleella. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Big dog, compact, nice type, good head, correct bite and eyes, ears should be longer, 
correct topline, good angulation, strong body, good bones, correct coming and going, good side movement. 
Oulu KV 16.7. Athanasios Garivaldis, Kypros NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Nice size of male, very nice expression, correct colour in eyes and nose, correct and 
full bite, nice muzzle, correct set of ears, nice topline, nice coat condition, correct angulations, correct chest, 
excellent movements, excellent presentation. Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari NUO ERI 1 SA PU1 SERT 
CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good in size, proportional, sporty, compact and active, 
healthy dry eyes, healthy scissor bite, perfect head, enough long but strong neck, level back, upper arm could be 
in a better position, excellent hindlegs angulations, well set tail, in movement a bit high carried tail, good 
presentation, friendly character. 
 
NIGHTLANE’S DUCK HUNTER 32366/15 s.29.4.2015 i. C.I.B Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva BaltV-17 Fi & Se & 
No & Pohj Jva Flushing Meadow’s Dirac e. Nightlane’s Golden Rose kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, sopiva koko ja vahva luusto, kaunis urosmainen pää, kaunis ylälinja, erin-
omainen runko, hyvät etu- ja takakulmaukset, kaunis turkki, tehokkaat liikkeet. 
 
NIGHTLANE’S FABULOUS Fin & Ee & Ru Mva 38725/06 s.29.6.2006 i. Backhills Just For You e. Nightlane’s 
Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro VET ERI 1 SA ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, sopiva koko, riittävä luusto, kaunis urosmainen pää, kaunis ylälinja, 
runko saisi olla tilavampi, hieman löysät kyynärpäät, hyvät etu- ja takakulmaukset, hieman ahtaat takaliikkeet, 
liikkuu pitkällä askeleella. 
 
NORTHWORTH BLOOM BUSTER 10584/12 s.28.9.2011 i. Abbadon’s Fergus e. Northworth New Target kasv. 
Nina Kauhanen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 28.5. Karoliina Viitamäki AVO 0 (0 pist). Ohjatusti jäljelle ja työhön lähdetään 
mukavaa kävelyvauhtia; ensimmäisellä osuudella koira tekee kolme määrätietoista poistumista jäljeltä, viimeisin 
tapahtuu aika lähellä ensimmäistä kulmaa, koe keskeytetään ja mennään harjoitellen loppuun; makaukset 
merkataan ja kaato kiinnostaa; koira osoitti osaavansa jäljestää mutta tänään muut metsän hajut kiinnostivat 
verijälkeä enemmän; hieno, eleetön ja lähes äänetön ohjaus ohjaajalta. 
 
NORTHWORTH CAPRICORN 18622/12 s.13.1.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Burn Baby 
Burn kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Maskulin hane med välskuret huvud, korrekt bett, fasta fina ögon, trimmingen av huvudet är inte till hundens 
fördel, fint förbröst, härlig välvning i bröstkorgen, jätte fint kors och knävinkel, breda lår, fina tassar, rör sig trevligt 
runt om, pälsen saknar lyster men kvaliteten är bra, trevligt temperament. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-
Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Cobby black and white with beautiful head and 
expression, adequate angles, excellent bone and feet, if anything he’s a ittle bit heavy as he has big ribs already, 
moves straight and true, I’d like a little more enthusiasm. Hämeenlinna RN 11.6. Mats Jonsson, Ruotsi AVO 
ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välkroppad hane, utmärkta proportioner, väl-
skuret maskulint huvud med korrekt uttryck, utmärkt över- och underlinje, välformad lång bröstkorg, korrekt vink-
ling, utmärkt benstomme, utmärkta rörelser. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila AVO ERI 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Maskuliininen uros erinomaista tyyppiä, maskuliininen hyvän mallinen pää joka voisi olla hie-
man pidempi, ystävällinen ilme, kauniit tummat silmät, hyvä kaula, tiivis vahva selkä, lyhyt pysty olkavarsi, sopi-
vasti kulmautunut takaa, oikean mallinen runko, erittäin hyvä luusto ja käpälät, eturinta voisi olla selvempi, oikea-
asentoinen häntä, tänään hieman laiskalla tuulella liikkuessaan, hyvälaatuinen turhankin runsas turkki, miellyttä-
vä luonne. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years, 
masculine male, too heavy in head, very good in type, excellent body proportions, excellent head parallels, 
strong neck and topline, excellent tailset and carriage, too straight in front, needs forechest, deep ribcage, 
excellent body, coat quality should be more silky, moves very close behind and loose in elbows, moves very well 



on the side. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
rakentunut uros, kaunisilmeinen pää saisi olla hieman pitempi, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko ja 
luusto, erinomainen ylälinja, aavistuksen suora edestä ja eturintaa saisi olla hieman enemmän, hyvä karva, 
liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti AVO ERI 3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years old masculine male, excellent breed type, head could be a bit more 
elegant, moderately angulated in front and rear, very good body substance, strong coupled, correct tail and 
tailset, moves parallel. 
Taipumuskokeet: Kouvola 8.7. Anu Kokkarinen SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
 
NORTHWORTH DRASTIC STYLE HeJW-15 23583/15 s.20.1.2015 i. Backhills Scandinavian Style e. 
Northworth Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, 
koon alarajalla oleva, hieman lyhytlinjainen uros, kaunis ilmeikäs pää, oikea purenta, hyvä kaula, aavistuksen 
korkealle kiinnittynyt häntä, riittävästi kulmautunut, kokoon nähden sopiva runko, hyvä karvan laatu, voisi liikkua 
pidemmällä askeleella, varma käytös. Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO ERI 1 SA PU1 SERT 
CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct proportions, short loin, nice neck into shoulder 
transition, correct head type, good tailset, nice feet. Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi AVO ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kompakt cocker hane, korrekt bett, skallen kunde ha varit en aning 
ädlare, fasta fina ögon, utmärkt öronplacering, har lite för lite förbröst, ok överarmsvinkel, stram rygg, ok kors, 
tillräcklig knävinkel, låg fin has, bra välvning i bröstkorgen, utmärkt benstomme, fina tassar, rör sig trevligt när 
han vill, bär svansen lite för högt engligt min smak, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. Helsinki KV 20.5. 
Margret Möller-Sieber, Saksa AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old boy 
shown in excellent condition, masculine head with typical expression, excellently angulated, deep chest, 
excellent topline and tailset, excellent coat texture, moves and shows very well. Hamina KV 21.5. Riitta 
Niemelä AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen vahva uros, hyvät mittasuhteet, 
vahva aavistuksen lyhyt uroksen pää ja leveähkö kallo-osa, kauniit tummat silmät, alaluomissa hieman löysyyttä, 
erinomainen runko ja luuston vahvuus, sopusuhtaiset kulmaukset, liikkuu hyvin, liikkeessä korkea-asentoinen 
häntä, hyvälaatuinen turkki, iloinen käytös. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Happy cobby black male with excellent ribs, short loin and well muscled 
quarters, good bone and angles, moved straight but a little wide in front, head rather heavy in back skull. Kotka 
KV 17.6. George Schogol, Georgia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, good size 
and format, head could be a little bit longer, good neck, level topline, gay tail, good bone and angulation, could 
be a bit wider in front. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Maskuliininen uros erittäin hyvää tyyppiä, voisi olla hieman raajakkaampi, hyvän mallinen maskuliininen pää, 
hyvä kaula, lyhyt pysty olkavarsi, riittävät takakulmaukset, hyvän mallinen runko ja hyvä eturinta, erinomainen 
luusto ja käpälät, oikea-asentoinen häntä, hyvälaatuinen hieman turhankin runsas turkki, liikkuu ok silloin kun 
malttaa. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ 
years, masculine and compact male, excellent type and size, very beautiful head and expression, excellent 
topline, short croup and too highly carried tail, needs more angulation in front and rear, excellent ribcage and 
body, excellent coat quality and condition, excellent temperament, excellent on the move, covering the ground 
enough. Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
About 2½ years old black, I’d like a little more length of head, kind dog eyes, very good neck and shoulders, flat 
silky coat, compact boby, delightful personality, never stopped using his tail, well presented and handled, 
excellent feet. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kovin liioiteltu tyyppi ja trimmaus, pienehkö, lyhytrunkoinen, lyhyt ja epäjalo pää, suora selkä, korkealle 
kiinnittynyt häntä, lyhyt ja pysty olkavarsi, niukat takakulmaukset, karvan tulisi olla silkkisempää ja kiiltävämpää 
ja saksia on jouduttu käyttämään runsaasti, tarpeettoman pitkät mahakarvat, leveä valkonen raita mustalla 
koiralla kaulassa, reipas ja iloinen käytös. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen AVO ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias kompakti uros jolla kaunis ylälinja, melko hyvät pään linjat, kuono voisi olla 
hieman pidempi, kuonossa hyvä vahvuus, keskiruskeat silmät, eturintaa riittävästi, suorat lavat, hieman lyhyet 
riittävän viistot olkavarret, hyvä rintakehä, oikea-asentoinen lantio, hyvä raajaluusto, polvikulmaa voisi olla 
hieman enemmän, sivuliikkeessä taka-askel saisi olla tehokkaampi, karvan laatu voisi olla silkkisempi. Helsinki 
KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, well balanced male, 
good size and proportions, very strong head with a short muzzle and very heavy in lips and cheeks, needs a 
tighter eye, good set of neck, strong topline, good tailset, harmonic in angulations, very good body, strong bone, 
moves with a bit short step, with a merry tail, enough coat for today. Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia 
AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong boy of correct size, type and balance, masculine 
head and expression, correct neck and shoulders, super bone, fantastic feet, lovely rounded ribs, well made 
body in general, correct topline, correct tailset, tail carried slightly higher, sound mover, well presented, I would 
be happier to see a black dog without white tie. Hyvinkää RN 17.9. Tarmo Viirtelä AVO ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, kaunis uroksen pää, hieno ilme, purenta ok, hyvä ylälinja ja eturinta, 
hieman lyhyt rintakehä, täyteläinen runko, niukahkot takakulmat, kaunis trimmaus mutta karvan laatu tulisi tulisi 
olla kauttaaltaan kiiltävämpää ja parempilaatuisempaa, reilusti valkoista kaulassa, liikkuu aika töpöttävällä 
askeleella, reipas käytös. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Little bit wide in skull, expression could be better, correct neck, well angulated, good bone, short 
in body, in movement looses elbows but shows a happy tail. 
Taipumuskokeet: Loppi 9.9. Anu Kokkarinen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Dras on rauhalli-
nen, ystävällinen ja iloinen. Haku ja laukaus: hylätty. Dras juoksee aluksi, tekee pistomaista hakua, aloittaa hei-



nän syönnin ja sitä jatkuu; laukauksen jälkeen reipastuu hieman, juoksee ympyrää ja ”leikkii”; Dras osaa käyttää 
nenää halutessaan, tänään jäi vielä liian vähäiseksi. Jäljestys: hylätty. Alku näytetään, aluksi maavainulla jälkeä; 
ennen kulmaa koira jää pyörimään jäljen sivuun oikealle, otetaan uusi alku; vähän kulman jälkeen koiran työs-
kentely loppuu hukkaan ja harjoitellen loppuun; nuuskii lintua. Vesityö: hylätty. Ei suostu uimaan. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Tottelee kyllä, joskus vähän viiveellä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: iloinen ja hauska pari. 
 
NORTHWORTH ENDLESS TEATIME Fi & Ee & Lv Mva 40616/15 s.27.5.2015 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca’s 
Milk N’Toast And Honey e. Northworth Tea For Two kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 15.4. Paula Rekiranta NUO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Tyypiltään erinomainen, tasapainoinen urosmainen kokonaisuus, hyvä pään malli, kauniit silmät ja 
ilme, riittävä kaula, tiivis ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, ikäisekseen hyvä runko, kauniisti kunnostettu 
oikean laatuinen karvapeite, liikkuu hyvin silloin kun malttaa asettua. Sipoo RN 7.5. Johan Juslin NUO EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivisrunkoinen uros jolla suora ylälinja, lyhyt olkavarsi ja sen seurauk-
sena lyhyt etuaskel, vahva sukupuolileima, iloinen häntä kuln liikkuu. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-
Britannia KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very attractive black and white male shown in 
excellent condition, beautiful head and expression, in stance presents a very correctly balanced picture, on the 
move is a little wide in front and carries his tail very high which has affected my decision for giving a very good. 
Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, hyvä luusto, sopiva koko, kaunis pää, pehmeä ilme, kaunis kaula, vahva selkä, erinomainen 
runko, hyvät kulmaukset edestä ja takaa, hyvälaatuinen turkki, kauniit liikkeet, iloinen luonne. Riihimäki KV 2.7. 
Inga Siil, Viro KÄY ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, 
masculine male, excellent type, proportions and size, excellent head and expression, well set ears, excellent 
neck, strong topline, short croup, too highly carried tail, balanced angulation in front and rear, needs forechest 
and deeper ribcage, excellent coat quality and condition, excellent movement from all sides, covering the ground 
well. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia KÄY ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 2 years, on the upper side, good head and proportions of the body, dark eye, correct bite, well 
developed chest, firm topline, well angulated, correct tailset and carriage, excellent coat, moved very well. 
Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Cobby cocker type, square outline, well developed ribs, excellent bone and feet, short coupled, sound but a little 
wide in front. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Masculine compact dog of good size and breed type, very good head and expression, well placed 
ears, moderate neck, good depth and spring of rib, strong loin, well developed rear, moved with good drive from 
the rear, very good bones, presented in very good coat, at times carries his tail a bit high. Jyväskylä KV 15.10. 
Ronny Blomme, Alankomaat VAL ERI 3 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice 
compact body, nice masculine head and expression, excellent body with nice forechest and ribs, nice 
angulations, bone and feet, nice silky coat, nice temperament on move but little out of elbow and a little high tail. 
Tampere KV 26.11. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin rakentu-
nut uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erinomainen runko, ylälinja ja raajat, korkealla kannettu häntä 
hieman häiritsee, erittäin hyvän laatuinen karva, hyvät liikkeet, vilkas energinen luonne. Helsinki KV 8.12. Elena 
Adamovskaya, Venäjä VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful head, compact body with 
good ribcage and chest, a little short in shoulders, needs more training on the table, hindquarters ok, a little short 
in croup, good coat texture, a little loose in elbows, needs more reach and drive. Helsinki KV 9.12. Rui 
Goncalves, Portugali VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head and expression, 
wonderful pigmentation, correct bite, excellent neck, well angulated in front, could be better behind, short 
compact body, moves well but with high tail carriage. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti VAL 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years old, masculine male, correct size and proportions, 
masculine head, sweet expression, excellent neck and forechest, excellent front angulation, could have a bit 
more bend of stifle, correct tail and tailset, moves with excellent reach but could have better drive, beautiful coat. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 20.8. Sari Nuolikoski AVO 0 (0 pist). Ilo haistelee alkumakuun ja ohjataan jäljelle, 
alkaa hieman epävarman oloinen maa- ja ilmavainuinen jäljestys joka etenee reipasta vauhtia kun ei ihmetellä 
perässä tulijoita; ensimmäisen osuuden puolessa välissä lähtee tarkastamaan jäljen sivulle, palaa sieltä takaisin 
jäljelle ja siitä yli aina hukkaan asti; uusi alku ja hetken kuluttua ajautuu paluujäljelle ja toinen hukka; ensimmäi-
sellä kulmalla olevan makuun merkkaa hyvin ja kulma tarkasti; toinen osuus hyvää jäljestystä lähelle kulmaa 
jossa tarkastelee jäljen sivussa ja samalla oikaisee kulman mutta palaa takaisin kulmalle haistelemaan makuun 
tarkasti; jatko ei kuitenkaan selviä ja tuomari keskeyttää kokeen, harjoitellen kaadolle joka kiinnosti; ensikertalai-
nen jota kiinnosti metsässä tänään muutkin hajut kuin verijälki, kokemuksen karttuessa tulokset paranevat. 
 
NORTHWORTH FALLING SKIES 42062/15 s.29.5.2015 i. C.I.E By & Cy Mva Northworth Jaggy Wood e. 
PMJV-13 Corralet Angie Girl kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 8kk, 
hyvän kokoinen, ikään nähden oikein kehittynyt, miellyttävä uroksen pää, ok purenta, riittävä kaula, voimakkaasti 
kulmautunut takaa, niukemmin edestä, eturinta saa vielä kehittyä, tulisi liikkua pidemmällä ja tehokkaammalla 
askeleella, hyvä runkoturkki, muualla turhan rajut trimmauksien jäljet, käyttäytyy hyvin. Kouvola KR 19.8. Paula 
Heikkinen-Lehkonen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko kookas, tukevassa kunnossa 
oleva uros, pää saisi olla pitempi ja kuono täyteläisempi, hieman laskeva selkälinja, syvä ja tilava rintakehä, 
hyvät raajojen kulmaukset, rungossa karva on oikean laatuista, päässä ja raajoissa pehmeää ja turhan runsasta, 
jännittää hieman käsittelyä pöydällä, liikkuessa reipas. 
 



NORTHWORTH FATAL N’WOODY By Mva 42060/15 s.29.5.2015 i. C.I.E By & Cy Mva Northworth Jaggy 
Wood e. PMJV-13 Corralet Angie Girl kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
uros jolla erinomaiset mittasuhteet, vahva kaunisilmeinen pää, erinomaiset huulet, silmät vuotavat, hyvä kaula ja 
ylälinja, riittävä eturinta, vahva luusto, hyväasentoinen häntä, hyvät kulmaukset edessä, voimakkaat takana, 
liikkuu hyvällä askelpituudella mutta hieman haluttomasti, runsas hyvälaatuinen turkki, erinomainen luonne. 
Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä pään pituus ja vahvuus, hyvä korvien kiinnitys, hyvä kaula, eturinta ja 
runko, hyvä hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset, erinomainen luusto, hyvät käpälät, hyvät edestakaisliikkeet, hy-
vät sivuliikkeet, heiluva häntä, hyvä karvapeitteen laatu. Raahe RN 7.5. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 SA PU1 
SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen tyyppinen, hyvärunkoinen, mallikas maskulii-
ninen uros, kaunisilmeinen mallikas pää, hiukan vuotavat silmät, hyvä leveys etuosassa, tarpeeksi kaulaa, erin-
omainen rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, riittävän matalat kintereet, hyvä näyttelykunto, tyypilliset vauhdik-
kaat iloiset liikkeet joissa tarpeeksi ulottuvuutta edessä, häntä voisi olla tyylikkäämpi liikkuessa, hieno esiintyjä. 
Lieksa RN 27.5. Viveca Lahokoski AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet omaava, erinomaista tyyppiä, hyvät pään linjat, hieman vuotavat silmät, erinomainen luusto, 
hyvälaatuinen turkki, matala hyvin kulmautunut kinner, hyvän muotoinen rintakehä, ryhdikäs liikkuja jolla hyvä 
sivuaskelpituus ja rodunomainen hännän käyttö. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Short coupled golden male with great ring presence, sweet head, good 
length of neck, well developed forechest, deep ribs, strong topline, wide thigh, well let down hocks, moved 
straight, holding good topline with good head carriage. Suomussalmi RN 10.6. Tuula Pratt AVO ERI 1 SA PU2 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen rungon muoto ja täyteläisyys, samoin erinomai-
nen korkeuden ja pituuden suhde, kaunisilmeinen pää, erinomainen ylälinja, tasapainoiset raajojen kulmaukset, 
hyvä luusto, saisi liikkua joustavammalla ja ulottuvammalla askeleella, pehmeä runsas turkki, seistessä kaunis 
koira. Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaista tyyppiä, kaunis pää, hyvä kuiva kaula, vahva tiivis runko, hyvä ylälinja, vielä kapea eturinta, 
erinomainen takaosa, erinomaisessa näyttelykunnossa, kauniit liikkeet. Ylivieska KV 9.7. Vesa Lehtonen AVO 
ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kompakti uros jolla hyvä pään 
pituus ja miellyttävä ilme mutta pään ja kuonon linjat saisivat olla yhteneväiset, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, oikea rungon malli, liikkuu vapaalla tehokkaalla askeleella, hieman runsas karvoi-
tus. Kajaani RN 30.7. Tiina Illukka AVO ERI 1 SA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniit linjat, 
pää voisi olla urosmaisempi, erinomainen ylälinja, hyvät kulmaukset, oikean muotoinen rintakehä ja runko, hyvä 
luusto, kaunis karva, esiintyy hyvin. Kuopio KV 6.8. Jussi Liimatainen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin näyttävä uros, hyvät mittasuhteet, erinomaiset pään linjat, pehmeä ilme, erinomainen 
kaula ja etuosa, suora turhan laskeva ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, vankka luusto, voimakkaat taka-
kulmaukset, ryhdikkäät liikkeet, pystyssä kannettu häntä häiritsee kokonaisuutta. 
 
NORTHWORTH JALBREAK WITH TEA 30358/16 s.12.4.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-
12 EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Northworth Tea For Two kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Junior hane med vackert välskuret huvud, korrekt bett, utmärkt stop, utmärkt förbröst och överarmsvinkel, 
stark rygg, ok kors och knävinkel, låg fin has, fin välvning i bröstkorgen, utmärkt benstomme, rör sig med lite 
flygande rörelser, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia 
JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Quality blue dog with soft expression, good angulation, bone 
and feet, big deep ribs, well muscled quarters with well let down hocks, moved with drive, a little wide in front. 
Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical 
male of the breed, good proportions, good length of neck, correct front angulation, good coat quality, moves well, 
good temperament. Vesilahti RN 12.8. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvä luusto, hyvän mallinen rintakehä, 
hiukan kaartuva lanne, lihaksikkaat pitkät takaraajat, keskipitkä kaula, etuosa saa täyttyä, hyvät tummat silmät, 
oikea pään malli, laadukas hyvin hoidettu karva, kantaa itsensä hyvin liikkuessaan, häntä voisi olla tyylikkäämpi-
kin, yhdensuuntainen liike edestä ja takaa, hyvä askelpituus. Hyvinkää RN 17.9. Tarmo Viirtelä NUO ERI 1 SA 
PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas, kaunis pää ja ilme, purenta ok, näyttävä 
ylälinja ja eturinta, täyteläinen runko, reilut takakulmat, hieno karva, upeassa kunnossa, kaunis liikunta ja reipas 
käytös, hieman korkea häntä. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat NUO ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Nice blue, lovely masculine head, nice strong muzzle, lovely expression, good earset, 
strong neck, prefer more level topline, good tailset, enough angulations, I prefer more width in front, nice ribs, 
enough bone, good feet, lovely coat condition, good mover, today a bit unsure. Tampere KV 26.11. Paavo Mat-
tila NUO ERI 1 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros jolla kaunis ilmeikäs pää, 
erinomainen kaula, sopusuhtainen runko ja tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät raajat, erinomainen suora karva, hyvät 
liikkeet, ajoittain hieman korkeahko häntä, miellyttävä käytös. 
 
NORTHWORTH NOTHING ELSE MATTERS 52742/16 s.5.10.2016 i. Honeywater’s Catch Of The Day e. HeW-
15 Northworth Target To Hit kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 25.3. Vesa Lehtonen BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5½ kk, 
tasapainoinen mutta tällä hetkellä hieman matalaraajainen kokonaisuus, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylä-
linja, erinomainen eturinta ikäisekseen, hieman niukasti kulmautunut takaa, liikkuu tasapainoisella hyvällä aske-
leella. Jyväskylä PN 26.3. Perttu Ståhlberg BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Urokseksi 



hieman pitkärunkoinen, hyväilmeinen pää, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä kaula, ikäisekseen hyvin kehittynyt 
runko, tänään hieman pyöreässä kunnossa, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karvan laatu ja häntä, liikkuu 
riittävällä askelpituudella. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Sweet headed black boy, good angles, strong topline which he kept on the move, strong chest, good 
bone and feet, a little low on the front, for his age could be a little taller. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia 
JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head, excellent eyes and ears, correct bite, very 
good neck, nice body, strong brisket, excellent coat, good mover, good temperament, well presented. Oulu KV 
16.7. Athanasios Garivaldis, Kypros JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old 
male, correct colour in eyes and nose, correct and full bite, correct set of ears, nice topline, correct set of tail, 
nice chest, nice angulations, nice coat condition, excellent movements. Kuopio KV 6.8. Jussi Liimatainen JUN 
EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen uros joka voisi olla hieman maskuliinisempi, 
todella upeat pään linjat ja pehmeä ilme, hyvä kaula, runko voisi olla lyhyempi, erinomainen rintakehän malli ja 
luusto, pitkä lanne, lupaava karva, tasapainoiset sivuliikkeet, pysty häntä häiritsee kokonaisuutta. Muurame RN 
9.9. Guy Jeavons, Kanada JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Head of equal proportions, 
skull is a little light, eye could be more full, stands a little east-west in front, standing high in rear, moves a little 
wide going away. 
 
NORTHWORTH ONLINE STYLE C.I.E 39105/13 s.24.5.2013 i. Backhill’s Scandinavian Style e. Northworth 
Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, nice head, eyes too widely set apart, excellent neck and shoulders, cobby body, correct 
anatomical features, good coat, sound mover. 
 
NOTOP’S HANDSOME HENRY 53512/15 s.13.10.2015 i. Lindridge Black Knight e. Fi Mva Two Pine’s Umbra 
kasv. Kirsi Tervo 
Näyttelyt: Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Should 
have better bite and stronger muzzle, good eyes and ears, enough neck, correct topline, good tail, needs more 
front angulation, good bones and body, good coat and condition, nice temperament, good mover. 
 
OAKHILL ACADEMY ON A ROLL 47366/15 s.16.8.2015 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Oakhill Academy June 
Carter kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Savonlinna RN 27.5. Elena Ruskovaara NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iso, 
korkearaajainen ja kovin litteärunkoinen nuori uros jolla erittäin voimakkaasti kulmautuneet vielä lihaksettomat 
takaraajat ja kovin niukat etukulmaukset, kaartuva selkä ja lyhyt kaula, eturinta tarvitsee täytteen, hoikka lanne, 
hyvä silmien väri, ilme saisi olla leppoisampi, reilusti näkyvät vilkkuluomet, pään linjat saavat vielä kehittyä, 
ylhäällä edessä 7 etuhammasta, toivoisin lisää raajaluustoa, pitkä häntä jota käyttää hyvin, kovin kapeat etu- ja 
takaliikkeet, kauhoo edestä, punainen kesäkarva, rauhallinen käytös. 
 
OAKHILL ACADEMY PICK OF THE LITTER 10058/16 s.13.11.2015 i. Fi & Ru Mva Cara’s Jedediah e. 
Northworth Go Go Go kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Mikkeli KR 8.7. Sanna Kavén NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä kesken kehi-
tyksen oleva nuori uros, hyvä malli päässä ja miellyttävä ilme, urokselle riittävä vahvuus, tasapurenta, sopiva 
kaula, melko niukasti edestä kulmautunut, takaa hyvin, rintakehän ja eturinnan tulee vielä kehittyä, erinomainen 
lantio ja takaraajat, riittävä luuston vahvuus, liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa, tulisi olla reippaampi kehä-
käytökseltään. 
 
OAKHILL ACADEMY QUARTERBACK 47085/16 s.24.8.2016 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Northworth Go 
Go Go kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Savonlinna RN 27.5. Elena Ruskovaara JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä 
pentumainen hieman hämillään oleva uros jonka sukupuolileima saa vielä kehittyä, hyvä eturinta, riittävä raaja-
luusto, pitkät voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, riittävän pitkä kaula, ikään sopiva pää, kauniit silmät, hyvät 
huulet, pitäisi käyttää häntäänsä paremmin liikkeessä, yhdensuuntaiset takaliikkeet, vähän kauhovat etuliikkeet, 
ikään sopiva punainen karva, tarvitsee lisää itseluottamusta. 
 
ODOS CHARDONNAY 40449/17 s.27.8.2016 i. Gb Sh Ch Manchela Tiger Tim e. C.I.B Cz & Ro & Me & Rs Mva 
Odos Glamorous Gift kasv. Nicola Volic, Serbia 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Maskulin hanvalp med ett välskuret huvud, korrekt bett, aningen lösa ögonkanter, utmärkt öron-
ansättning, härlig välvning i bröstkorgen, utmärkt förbröst, utmärkta vinkelförhållanden fram och bak, stark rygg, 
utmärkt kors och lårbredd, låga fina hasar, rör sig vägvinnande, fina tassar, utmärkt pälskvalitet, trevligt tempe-
rament. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Strong bodied black and white male with excellent bone and feet, very good proportions, moves soundly with 
good tailset and action, just wish he had tighter eyerims. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia JUN ERI 2 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9½ months, good size and format, moderate neck, a bit loose eye-
lids, good body substance, strong front, very stable movement and balance. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila JUN 
ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen hyvin kehittynyt junioriuros, erinomaista tyyppiä, 
maskuliininen hieman lyhyt pää, avoimet silmäluomet häiritsevät ilmettä, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä tiivis selkä, 
eturinta saa vielä täyttyä, erinomainen luusto, hieman niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takaa, erittäin 



hyvän laatuinen kaunis turkki, liikkuu ryhdikkäästi, etuliikkeessä hieman löysyyttä. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, 
Viro JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, masculine male in excellent type, size and 
proportions, very beautiful head but too loose eyelids spoil expression, well set ears, excellent neck, topline, tail 
and tail carriage, well bodied, excellent coat and condition, well angulated, moves very well but soft in topline. 
Helsinki KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 months, good 
size, excellent proportions, quite strong masculine head that needs to be cleaner and eye tighter, excellent 
earset, good set of neck, strong topline with excellent croup, very balanced in angulations, excellent body, strong 
bone, good feet, moves with enough reach and drive, just doesn’t feel 100% comfortable today, very nice coat 
and condition. Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Super attractive dog of excellent size, type and balance, masculine head and expression, correct 
neck and shoulders, lovely legs and feet, super rounded ribs, compact well made body in general, excellent top-
line, tailset and carriage, sound in movement, well presented. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia 
JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Outstanding breed type, very well shaped 
head, correct leather, short coupled, excellent rib development, well muscled rearquarters, wonderful bone and 
feet, very well presented for the ring. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä JUN ERI 3. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Small compact body, very good bones, good ribcage and chest, good head, good 
set of neck but a little short neck, very good coat texture and grooming, needs more reach and drive. Helsinki 
KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice strong head, 
correct skull, well pigmented eyes, expression could be better, correct neck, strong bone, well angulated, 
excellent coat quality, well presented. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN ERI 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male of excellent size and proportions, head in correct proportions but 
would like it to be better chiselled, enough neck, normal front angulation, excellent behind, excellent forechest, 
level topline that slopes to correctly set tail, excellent coat, moves well but still a bit loose in front. 
 
OLIPA’S GOLD SHIMMER 11230/08 s.17.12.2007 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Se(n) & No & Ee & Pohj Mva V-01 
V-02 V-03 EeV-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Arto Kylmälä VOI 0 (0 pist). Rymy ohjataan hyvin jäljelle ja se aloittaa määrä-
tietoisen etenemisen jäljen suuntaan; ensimmäisen makauksen Rymy merkkaa erinomaisesti pysähtyen tutki-
maan; pian makuun jälkeen Rymy lähtee etenemään reilusti jäljen sivussa mutta sen suuntaisesti ajoittain 
varmistaen ilmasta jäljen sijainnin; näin edetään melko pitkään kunnes ilmavirtaus jäljen suunnasta loppuu, 
Rymy palaa jäljelle mutta lähtee paluujäljelle, josta hukka; palautuksen jälkeen etenee jäljellä kulmalle jossa on 
myös katko; pitkän etsinnän ja usean rengastuksen jälkeen oikea suunta löytyy ja toinen osuus edetään hyvin 
jäljellä tai tuntumassa, makaus merkataan hyvin, kulmalla usea laaja reagastus; kolmas osuus hyvin makauk-
selle jonka myös merkkaa hyvin, osuuden lopulla muutama tarkistus jäljen sivussa mutta selviää niistä kehoituk-
sin; kulma rengastaen ja neljännen osuuden alku hyvin, hieman ennen makausta ajautuu jäljen sivuun ja ohittaa 
makuun, tekee rengastuksen ja ohittaa makuun toistamiseen, samalla poistuu määrätietoiseti jäljeltä ja annetaan 
toinen hukka; uusi alku, edetään 50 metriä ja jokin vie Rymyn uudelleen pois jäljeltä ja aina hukkaan asti; samal-
la myös aika olisi kulunut umpeen, koe keskeytyy, harjoitellaan loppuun ja Rymy jää sorkalle nuuhkimaan. 
 
OLIPA’S SWING SOUND 19163/14 s.8.2.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva Fenbrook Change Is Gonna Come e. Fi Jva 
Olipa's Hockey Fan kasv. Liisa Pajala 
Näyttelyt: Savonlinna RN 27.5. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vauh-
dikas tilavarunkoinen uros joka saisi olla tänään kiinteämmässä kunnossa, kauniit silmät, hyvät pään linjat, erin-
omaiset huulet, kokoon sopiva luusto, etuosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut ja erityisesti kaula ulottu-
vampi, sopivat takakulmaukset, liikkuu ponnekkaasti takaa, hyväsentoinen häntä, ok karva, keskipitkä askellus, 
tiiviimpi napakampi kunto olisi eduksi. 
Jäljestämiskokeet: Joensuu 2.7. Markku Hassinen AVO 2 (a-5, b-7, c-6, d-12, e-3, f-4 = 37 pist). Lähtömakaus 
nuuhkitaan ja siitä reippaasti edeten ensimmäiselle osuudelle, alkaa etenevä reipas jäljestys veriuraa seuraten; 
edessä ollut kaatunut kuusi ja sen takaiset hajut pyörittävät koiraa aina siten että se etenee lopulta paluujäljelle, 
josta ensimmäinen hukka; osoitetaan uusi alku ja reipas jäljestys jatkuu veriuraa seuraillen aina ensimmäiselle 
kulmalle josta tarkasti toiselle osuudelle; ensimmäisellä makauksella nyökkää sen osoittaen; toinen osuus vain 
muutamin pysähdyksin jäljen ympäri lyhyellä tarkistuksella, reippaalla etenemisellä toiselle kulmalle, josta tarkas-
ti kolmannelle osuudelle toinen makaus pikaisesti merkaten; kolmas osuus hyvää etenevää jäljestystä, välillä 
sivulla tuulen painaessa hajua, suolla käy juomassa vettä ja siitä hienosti taas veriuralle edeten aina kaadolle 
asti, sorkasta on kiinnostunut; vauhtia pois jatkossa niin tämä erinomainen jäljestäjä selvittää tehtävänsa ohjaa-
jansa kanssa. Ilomantsi 3.9. Minna Vornanen AVO 1 (a-6, b-10, c-10, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Alkumakaus 
nuuhkitaan, jonka jälkeen alkaa jarrutettu jäljestys; ensimmäinen osuus veriuralla, ensimmäinen kulma tarkaste-
taan pikkulenkillä kulman takaa, makauksen kohdalla hiljennetään; toisella osuudella pieni lenkki jäljen päälle, 
muutoin erinomaista jäljestystä veriuralla, toiselle makaukselle hidastaa, kulma takaa lenkittäen ja sieltä kaartaa 
kolmannelle osuudelle; osuuden alussa jää pätkä veriuraa kulkematta; neljännellä osuudella jälleen erinomaista 
jäljestystä veriuralla; kaadolle tullaan suoraan ja se osoitetaan pysähtyen ja nuuhkien; erinomainen jäljestäjä 
joka voisi olla kiinnostuneempi makauksista. 
 
OLIPA’S TEMPO 13230/13 s.13.12.2012 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. Fi Jva Olipa's Filiola kasv. Liisa 
Pajala 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 6.8. Rauli Markelin VOI 0 (0 pist). Lähtömakaus tutkitaan ja Tempo ohjataan jäljel-
le jota edetään maa- ja ilmavainua käyttäen mukavaa kävelyvauhtia; osuuden alku lähes jäljen päällä, ennen 
makausta tarkistukset johtavat hukkaan; palautettuna suoraan makaus merkkaamaan mutta motivaatio veri-



jälkeä kohtaan on kadonnut ja edetään jäljen molemmin puolin polveillen kulmalle, se selviää laajalla kaarrok-
sella toiselle osuudelle, jossa lenkkeilyt johtavat kahteen hukkaan ja koe keskytyy; harjoitellen sorkalle jonka 
haisteli ja jäi viereen. 
 
OUTCAST DREAMS COME TRUE 14914/17 s.13.11.2014 i. Ro Mva Anthony Z Vejminku e. Ro JMva Jessica Z 
Vejminku kasv. Alinaa ja Daniel Cretu, Romania 
Näyttelyt: Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia AVO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 2½ years, on the upper scale of the standard, good type, correct head, good earset, dark 
pigmentation, well developed chest, excellent topline, good tailset and carriage, very good angulations, well 
presented. 
 
OUTCAST HURRICANE CORA5775-17/005 s.30.1.2017 i. Kyna Pure N‘Simple e. Nikita Skar-Line Colur Range 
kasv. Alina ja Daniel Cretu, Romania 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Très bon type, très bonne tête, j’aimerais bien voir une ligne de dos meilleure et meilleure structure et le 
corps plus developpé, postérieur pourrait être plus fort dans les allures. Hyvinkää PN 8.10. Maija Mäkinen PEN 
1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä ylä-
linja, hyvä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä kaula ja eturinta, hyvät tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen hyvä 
runko, hyvä luusto ja käpälät, hyvä lantio ja häntä, lupaava turkki, liikkuu erittäin hyvin, hyvä askelpituus ja 
yhdensuuntaisuus, toivottavasti säilyttää raajakorkeutensa, hyvä käytös. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila 
PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis pentu jolla hyvän mallinen pää ja kaula, 
hyvin kehittynyt runko, luusto voisi olla hieman vankempi, hyvä ylälinja ja takaosa, eturintaa voisi olla enemmän, 
hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä JUN EH. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice dog, looks very young, needs more bones, chest, ribcage and 
substance, short body, a little narrow in muzzle, good earset, needs more reach and drive. Helsinki KV 9.12. 
Rui Goncalves, Portugali JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, not done, correct 
expression, enough neck, well angulated in front, I’d prefer more bone, a bit of lack of chest, could be more 
angulated behind, in movement looses topline. 
 
PEREDHILS ARCHER LEGOLAS Fi Mva Ee JMva 47103/14 s.22.8.2014 i. Fin Jva Tähtimetsä Charlie e. 
Asvina Fine Sin kasv. Pilvi Ranta ja Taru Leskinen 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 7.5. Veijo Suoranta AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Alku-
makaus haistellaan, ohjatusti jäljelle, alkaa pääosin maavainuinen sopivavauhtinen jälkityö; ensimmäinen osuus 
pienillä tarkistuksilla, makaus osoitetaan pysähtyen hyvin, kulma rengastaen, vielä muutama tarkastus jäljen 
molemmin puolin ja matka jatkuu; toinen kulma rengastetaan ennen makausta, ohi makauksen uudelle osuu-
delle; kolmas osuus pienin pyörähdyksin jäljen mukaisesti, edes supiloukku ei koiran työskentelyä häiritse; kaa-
dolle sivulta pyörähtäen, osoittaa haistellen; erinomainen suoritus ensikertalaiselta. Orimattila 26.5. Petri Pelko-
nen AVO 2 (a-3, b-7, c-7, d-10, e-2, f-3 = 32 pist). Alkumakuulta opastetusti liikkeelle, rauhallista vauhtia etenevä 
koira; melko pian lähdön jälkeen pari aikaa vievää tarkastusta, ensimmäinen kulma oikaisten; toisella osuudella 
yksi pienempi tarkistus, toinen makuu hyvin pysähtyen mutta kulmalta suoraan yli aina hukkaan asti; kolman-
nella osuudella muutamia pyörähdyksiä jäljen sivuun; sorkalle suoraan ja se kiinnosti; hyvä yhteistyö pari-
valjakolta. Heinola 19.8. Hannu Palonen AVO 0 (0 pist). Vauhdikas lähtö; ensimmäisellä osuudella kaksi määrä-
tietoista poistumista, hukat; toisen osuuden alussa koira jää pyörimään jäljen välittömässä läheisyydessä eikä 
etene, koe keskeytetään; tullaan harjoitusmielessä kaadolle. 
Rallytoko: Vantaa 28.1. Heikki Palosaari AVO HYV (96 pist) RTK2. Lahti 4.11. Tiia Hämäläinen VOI 0 (- pist). 
 
PERRO SE47195/2016 s.24.7.2016 i. Bright Dream’s Magic Mystery Tour e. Bright Dream’s Go Girl kasv.  
Näyttelyt: Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12 months, good length of head, slightly loose in eyes, clean neck and shoulders, compact body, well muscled 
hindquarters, moved with drive behind, a little loose in front, good coat. 
 
PIHKA PAHKAN NAPANTERI 15445/16 s.17.1.2016 i. Lv JMva HeJW-13 LvJV-14 Mc Quinn’s Eightmile e. 
Pihka Pahkan Kaunis Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, vahvuusaste ja sukupuolileima, hyvä pään muoto ja pituus, hyvin asettuneet korvat, keskipitkä kaula, 
hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, hyvä runko ja kulmaukset, hieman vielä löysää etuliikkeessä, askel voisi olla 
hieman pidempää, oikealaatuinen karvapeite, riittävän iloinen käytös. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-
Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced black and tan with sweet head and 
expression, good chest and bone, feet a little flat, well muscled quarters, moved well and sound when settled. 
 
PIHKA PAHKAN NAPAPIIRIN SANKARI 15448/16 s.17.1.2016 i. Lv JMva HeJW-13 LvJV-14 Mc Quinn’s 
Eightmile e. Pihka Pahkan Kaunis Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN HYL. Suhtautuminen tuomariin: vihainen. Kookas kaunis-
linjainen uros, kaunis uroksen pää, hyvät mittasuhteet, erinomaisessa turkissa, valitettavasti koira murisee jo 
pöydällä tuomarille ja käy maassa handleriinsa kiinni, tilanne laukeaa vasta kun omistaja tulee kehäään, tehty 
aggressiivisen koiran ilmoitus. 
 



PITAHAYA AURINGONKEHRÄ 25980/15 s.27.3.2015 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. 
Asvina Holy Core kasv. Anne Lehmijoki 
Jäljestämiskokeet: Salo 7.5. Taina Ketola AVO 0 (0 pist). Alkumakaus tutkitaan, ohjattu lähtö, alkaa pääosin 
maavainuinen maastoon sopivavauhtinen työskentely; noin sadan metrin päässä riistapolun tarkistus, palaa itse-
näisesti ja edetään hyvin suo-ojalle, ojan ylitys tapahtuu aika kaukana jäljestä eikä koira enää löydä jäljelle, 
ensimmäinen hukka; suolla uusi alku, edetään makuulle jonka merkkaa, muutamalla tarkistuslenkillä toiselle 
osuudelle; vastaan tulee taas leveä suo-oja joka ylitetään, tarkastaa riistan jälkiä, kehotuksella takaisin veri-
jäljelle, jäljestys ei etene, toinen hukka; toinen osuus edetään suolla jossa ennen kulmaa vaatii kehotuksia 
jatkamiseen, saa ilmavainun makuusta, kiertää sitä mutta ei merkkaa; jatkaa kolmannelle osuudelle, edetään 
hienosti metsässä kunnes tullaan metsätielle, tietä ei ylitetä, kolmas hukka ja tuomari keskeyttää kokeen; ajoit-
tain erinomaista jäljestystä, itseluottamusta lisää niin tulokset paranevat. Tarvasjoki 19.6. Markku Sällylä AVO 0 
(0 pist). Ohjatusti jäljelle, liikkuu jäljen molemmin puolin, valitettavasti joudutaan palauttamaan takaisin koska 
koira ajautuu liian kauaksi jäljeltä noin sata metriä lähdöstä; samoin tehdään vähän ennen kulmaa, tulee hienosti 
kulmalle jonka merkkaa, heti kulman jälkeen piehtaroi miellyttävässä tuoksussa; toisella osuudella upeaa jäljes-
tystä, valitettavasti osuuden loppuosalla taas määrätietoinen poistuminen jäljeltä ja koe keskeytetään; hiukkasen 
vielä harjoittelua. 
 
PRETTY FLOWER’S ÉLAN 33979/15 s.8.5.2015 i. Cassom Twist’N’Shout e. Pretty Flower’s Return Of The 
Ants kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sound moving dark blue male, balanced head with kind expression, good angles, bone and feet, deep ribs and 
strong quarters, tailset a little low, good attitude on the move. 
 
PRETTY FLOWER’S RAMA LAMA DING DONG 21899/14 s.2.3.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Pretty 
Flower’s Pants On Fire kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct head, good balance, good topline, well angulated, wonderful show attitude, excellent body. Tampere KV 
7.5. Theres Johansson, Ruotsi KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rejäl hane huvud med 
korrekt bett, fasta mörka ögon, uttrycket störs av felaktig trimming, utmärkt öronansättning, ok förbröst, aning 
rakställd skuldra, stark rygg, ok kors och knävinkel, utmärkt benstomme, fina tassar, rör sig lite trångt bak, väg-
vinnande från sidan, bär svansen lite högt för min smak, ok pälskvalitet, trevligt temperament. Kellokoski ER 
3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dark blue male with kind 
expression and good stop, strong body and well muscled quarters, good bone and feet, presentation could be 
better. Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvä tyyppi, sopiva koko ja luusto, hyvä pää, eturintaa saisi olla enemmän, hyvä runko, riittävät etu- ja hyvät 
takakulmaukset, hyvä turkin laatu, hieman ahtaat takaliikkeet ja hyvät sivulta katsoen. Tuusula KR 1.7. Tarja 
Hovila KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvän 
mallinen uroksen pää, hyvä kaula, niukka eturinta, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä runko ja luusto, 
sopivat takakulmaukset, hyväasentoinen häntä, hieman pehmeälaatuinen turkki, hieman kapeat etuliikkeet, 
sivusta liikkuu ok silloin kun malttaa, miellyttävä luonne. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro KÄY EH 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, strong and masculine male, very good type, bigger in size, masculine 
head and expression, correct earset, very good neck but soft in topline, too straight in front and rear angulations, 
needs forechest and deeper ribcage, excellent body, coat quality and condition should be better, moves close 
behind, loose in elbows, excellent movement from the side. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila KÄY ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut uros jolla kaunis pää ja ilme, vahva runko, hyvä luus-
to, kulmauksia voisi olla aavistuksen enemmän, hyvä karva, selässä pientä pehmeyttä, hieman korkeahko häntä, 
liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Hyvinkää 30.7. Rauli Markelin AVO 2 (a-2, b-5, c-3, d-14, e-3, f-3 = 30 pist). Alkumakauk-
selta Oiva ohjataan lyhyellä narulla jäljelle jota edetään enimmäkseen maavainua käyttäen ja polveillen jäljen 
sivuilla; ensimmäisellä osuudella oleva oja tuottaa vaikeuksia ja tarkistelut johtava paluujälkeen, josta tuomitaan 
hukka; toisella osuudella lämpö ja väsymys alkavat vaikuttaa ja hetki levätään ja kerätään motivaatiota; makuut 
merkataan pysähtyen ja haistellen ja kulmat jäljen mukaisesti; sorkan haisteli ja jäi viereen. Kirkkonummi 6.8. 
Tuovi Henttu-Torckell AVO 3 (a-2, b-4, c-3, d-12, e-3, f-2 = 26 pist). Alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna jäljelle, 
Oiva jäljestää pääosin maavainulla suoraviivaisesti jäljen päällä maastoon sopivaa vauhtia; ensimmäisen osuu-
den puolivälissä riistapolut aiheuttavat paljon tarkasteluja, koira kuitenkin selvittää ne, ohjaaja antaa pari keho-
tusta, osuuden loppupuolella taasen tarkastellaan ja lopulta tulee ensimmäinen hukka; uuden alun jälkeen erit-
täin hyvää ja varmaa jäljestystä, toisella osuudella vain pari tarkastuspyörähdystä mutta varmasti takaisin; kol-
mas osuus myös hyvää jäljestystä mutta koira ohittaa kaadon alapuolelta, ei osaa palata, toinen hukka; uusi alku 
läheltä kaatoa, nyt sorkka löytyy ja se kiinnosti; ensimmäinen makuu merkattiin erinomaisesti, kulma tarkkaan, 
toinen kulma ohitettiin niukasti sisäkautta joten makuu jää merkkaamatta; lahjakas jäljestäjä joka kaipaa vielä 
vähän harjoitusta. Kirkkonummi 1.10. Esa Pekkarinen AVO 1 (a-6, b-10, c-8, d-14, e-3, f-5 = 46 pist). Alku-
makuu tutkitaan, alkaa aaltoillen etenevä osin ilma- ja osin maavainuinen jäljestys; ensimmäinen osuus jäljen 
mukaisesti, kulmaa lähestytään laskevassa rinteessä ja koira rengastaa varmistaakseen suuntaa, kulma hyvin, 
samoin makuu; rinnettä sivuttain etenevä toinen osuus saa koiran etenemään tarkastellen ja osuuden loppu-
puolella myös pieni tarkistus viereisellä niityllä, kulma tarkasti, makuu osoitetaan; viimeisellä osuudella myös 
jokunen tarkistus; koira jää tutkimaan kaatoa; hyvä suoritus suht rankalla jäljellä. 
MH-luonnekuvaus: Ikaalinen 29.4. Arja Jauhiainen ja Anne Kuivinen. 
 



PRETTY FLOWER’S ROCKAFELLER SKANK 22564/12 s.18.2.2012 i. Bleper’s Take’s Two To Tango e. Pretty 
Flower’s Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Rallytoko: Janakkala 12.5. Taru Leskinen ALO HYV (97 pist). Hämeenlinna 24.7. Taru Leskinen ALO HYV (70 
pist). Tampere 28.10. Hannele Pirttimaa ALO HYV (84 pist) RTK1. 
 
PRETTY FLOWER’S STORYTIME 12550/17 s.26.11.2016 i. Lv & Ee JMva Breeze Xante Avec e. Pretty 
Flower’s Return Of The Ants kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy blue roan and tan, good head proportions, strong bone and neat feet, moved very happily and soundly, at 
the moment looks better on the move than standing. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bit wide in skull, correct muzzle, short neck, could be more angulated 
in front, needs more depth of chest, correct topline, moves with happiness. Helsinki KV 10.12. Herdis 
Hallmarsdottir, Islanti JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Yound masculine male, correct size 
and proportions, lovely head, pleasing expression, enough neck, open front angulation, still needs time to mature 
in forechest, could have better front angulation, very weak in pastern, moves with short steps, needs ring training 
as he obviously feels uncomfortable in the ring but shows that he has good temperament. 
 
PRETTY SABLES READ MY LIPS JV-15 43007/14 s.7.7.2014 i. EeJV-11 Allway’s Mozzarella e. Pretty Sables 
Northern Queen kasv. Anne Ståhl 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct 
proportions for breed, good topline, nice earset, good coat, good substance, could be better in front assembly 
which shows in coming and going. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 2½ years old male, excellent in type, merry temperament, excellent head and expression, 
very masculine, nice straight front feet, could have bit more upper arm, very rounded in ribs, correct in loin, 
correct in rear angulations and topline, well set tail, very balanced mover, typical for cocker. Ruovesi RN 29.4. 
Hannele Jokisilta AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka maskuliininen kokonaisuus, 
hyvä pään malli, ilmettä häiritsevät vinoasentoiset silmät, riittävä kaulan pituus, hieman kaulanahkaa, tasapainoi-
set kulmaukset, hyvä luusto, vankka runko, ei aivan parhaassa karvassa tänään, voisi olla tiiviimmässä kunnos-
sa mikä näkyy liikkeessä, liikkuu hyvin. Lapinlahti RN 1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 3 SA PU3 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice strong male in excellent condition and proportions, 
beautiful masculine head with parallel lines, excellent topline and tail, good chest and front, correct angulations, 
excellent coat, moves very well. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat AVO ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Nice blue, lovely head, nice expression, strong muzzle, good ears, strong neck, good 
topline and tailset, prefer little more chest, nice ribs, for me enough angulation behind, nice bone, good feet, 
good coat structure, moves well, nice temperament. 
Jäljestämiskokeet: Jämsä 27.5. Kari Muje AVO 2 (a-3, b-6, c-5, d-12, e-3, f-2 = 32 pist). Hyvin ohjattu lähtö, 
Eppu merkkaa makuun ja heti lähdössä pyrkii sivulle, ohjaaja uusi startin ja innolla töihin; Eppu pyörii alun tuntu-
massa tovin ja parin kehotuksen jälkeen tarttuu jälkeen hyvin; ensimmäisen osuuden keskellä se poikkeaa 
sorkkajäljille hukkaan; vielä pari pitkähköä lenkitystä, sitten kulman merkkaus ja parilla lenkillä toiselle osuudelle; 
loppu hyvin jälkiuralla, vain toisen osuuden lopulla tien ylitys teettää lenkitykset molemmin puolin ja tästä lopulta 
itsenäisesti eteen päin, toinen kulma tarkasti mutta nopeasti merkaten; kolmas osuus tarkasti; kaatoa Eppu jää 
tutkimaan; hyvä loppua kohti tarkentuva jäljestys. 
 
PRÄNNIN MOOTTORITIE ON KUUMA 50028/13 s.15.9.2013 i. Ladecourt Bevis e. Fi Ava Frosty Morning’s 
Melisa kasv. Hanna Heinonen 
Metsästyskokeet: Salo 5.11. Raimo Martikainen AVO 2 (73 pist). Janakkala 28.11. Lauri Kanerva AVO – (0 
pist). 
 
PUTTIFAR DIAMONDS ARE FOREVER Fi & Se(n) Mva SE17247/2013 s.2.2.2013 i. Ee & Pohj Mva JV-09 
Puttifar Happy Go Lucky e. Startagus Give Me Hope kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 3 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookas, aavistuksen pitkärunkoinen uros, kaunisilmeinen uroksen pää, vahva luusto, hyvä rungon vahvuus, 
hieman pitkä lanneosa, erinomaiset kulmaukset, hyvä häntä, liikkuu kauttaaltaan hyvin, kaunis turkki. Oulu KV 
15.7. Davor Javor, Kroatia VAL ERI 3 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice type, good 
size and proportions, correct bite, good eyes, low set ears, too short, too much stop, good neck and shoulders, 
nice bones, well angulated, in excellent coat and condition, good mover. Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari 
VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tall and strong, a little long in proportions, scissor bite, 
good head, nicely set and carried ears, enough long and strong neck, level but a little longer back, well set and 
carried tail, powerful active movement, good presentation, excellent coat. 
 
PÄHKINÄMÄEN BACK TO BLACK 16983/16 s.17.1.2016 i. Edwin Schönez e. Fi & Ee Mva Rassel’s Yvonne 
kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
type, too strong a stop disturbs the expression, good neck and shoulders, compact body, sickle hocks, would 
prefer better topline on the move. Laitila RN 15.4. Lena-Danker-Höglund JUN ERI 1 SA PU3 VASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1v 3 kk vanha uros jolla oikeat mittasuhteet, hyvät pään linjat, kaunis 
pehmeä ilme, purenta ok, melko runsaat huulet, erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä tilava runko, 
hyvä selkä ja lantio, toivoisin lisää pakaroita, erinomainen luusto, hyvä karvan laatu, liikkuu riittävällä askel-



pituudella, miellyttävä luonne. Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent size, proportions of body and topline, excellent set and angulations of hindlegs, 
excellent angulations of forelegs and shoulders, forelegs set a bit narrow and the front is a bit narrow, very nice 
head, nice coat, movement and temperament, needs more training for show, strong dog in all. Mynämäki RN 
11.6. Tineke Pillement-Heijden, Alankomaat JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 months, 
excellent size and type, very strong, strong male head, could be just a bit softer in expression, good bite, earset 
and length of neck, lots of bone and substance, heavy coat, nice ribs for age, still looking for his movement and 
balance, owner and dog need training. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania KÄY ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 16 months, male of substance, nice head, excellent neck, could be more deep in chest 
for age, strong bones, prefer more muscles on hindquarters and more drive, moves parallel with good tail 
carriage, quality coat. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 27.5. Simo Syrilä SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Jäljestämiskokeet: Tarvasjoki 7.8. Marko Aaltonen AVO 1 (45 pist). [Koeselostus puuttuu]. Laitila 1.10. Jukka 
Korsberg AVO 3 (28 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
 
QR MARC Z VEJMINKU Lt Mva 37655/15 s.5.11.2013 i. Robin Hood Z Vejminku e. Victoria Z Vejminku kasv. 
Pavel Sulcek, Tsekki 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia AVO ERI 1 SA PU2 VASERT CACIB. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 3½ years old dog, excellent in type, true cocker type, excellent head for the age, excellent 
expression, excellent forechest, round ribs and length of ribs for his size, excellent strong loins, could be 
stronger in rear which can be seen in move, very balanced in move, merry temperament, excellent coat, colour 
and texture. Helsinki KV 20.5. Margret Möller-Sieber, Saksa AVO ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 3½ years old shown in very good condition, masculine head and expression, excellently 
angulated strong body, deep chest, excellent topline and tailset, excellent coat texture, moves well. 
 
RACCOON’S BEST WISHES Ee Mva 54152/14 s.23.10.2014 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. Raccoon’s 
Spice Girl kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, oikealinjainen uroksen pää, sopivat kulmaukset, hyvä eturinta, hieman avoimet kyynärpäät, 
hyvä rungon malli, hyvä karva, erinomainen luusto, saisi olla parempi selkä liikkeessä, liikkuu vetävällä askeleel-
la. Lapinlahti RN 1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very nice strong male, excellent condition and proportions, nice masculine head with parallel lines, excellent 
topline and tail, correct angulations, moves well, nice temperament, too open eyes, out front feet. Ruovesi RN 
19.8. Juha Putkonen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungon mittasuhteiltaan hieman 
pitkä, vahva raajaluusto, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat sil-
mät, hyvä purenta, oikean mallinen rintakehä, lavat ja olkavarret tulisi olla viistommat ja eturinta täyttyneempi, 
melko voimakkaat takakulmaukset, hyvä karvan laatu, oikein kiinnittynyt häntä, liikkuu riittävällä askelpituudella, 
epävakaat etuliikkeet, koira esiintyisi paremmin löysällä hihnalla. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada KÄY 
EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Substantial male, good head proportions, eyerim a little loose 
and you can see red haws, good angulations in front and behind, free merry movement. 
 
RACCOON’S HOLD ME TENDER 49604/05 s.14.9.2005 i. C.I.E Se(n) & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lt 
& Lv & Balt VMva JV-05 LvV-11 VV-12 Almanza Hit The Road Jack e. Raccoon’s Blue Recall kasv. Ritva-Liisa ja 
Jaana Rankio 
Näyttelyt: Kurikka RN 1.7. Pekka Teini VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12-vuotias vete-
raaniuros jolla tyylikäs veteraaniuroksen pää, kaunis kaula, vahva säkä, hyvä rintakehä ja kulmaukset, ikäisek-
seen erinomainen turkki, ikä näkyy toki liikkeessä mutta tämän ikäisellä veteraanilla tuleekin jo näkyä. Seinäjoki 
RN 13.8. Vesa Lehtonen VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapanoinen kokonaisuus, hyvä 
pää, hyvä kaula, hieman pyöreyttä lanteen kohdalla, tilava runko, sopiva luusto, liikkuu vapaalla askeleella mutta 
voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, miellyttävä luonne. 
 
RASSEL'S BLACKBERRY SHOT 14512/16 s.1.1.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning 
Musk e. Rassel's Vivienne kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Taipumuskokeet: Pöytyä 16.9. Jarkko Wiklund SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
ROBINSON CRUSOE Z VEJMINKU V-13 EeV-14 21991/10 s.3.3.2009 i. Claramand Serious Black e. Cz JMva 
Jozelah Words And Music kasv. Pavel Sulcek, Tsekki 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy red male shown in excellent coat and condition, kind expression, strong neck, good bone, big ribs, short 
in loin and wide thigh, a little straight in front angulation, moved well with great attitude. 
 
ROSSWIND DISCO FEVER 47795/14 s.9.8.2014 i. Bleper’s Takes Two To Tango e. Fi Mva By JMva BaltV-15 
Rosswind Shut Up And Dance kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
uros jolla oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, otsapengertä voisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä kaula, 
tyylikäs ylälinja, sopivat kulmaukset, sopusuhtainen runko, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. 
 
RUMBURAK ROI16/121497 s.20.5.2016 i. N/A e. N/A kasv.  



Näyttelyt: Sipoo RN 7.5. Johan Juslin JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kapearunkoinen, 
laihassa kunnossa, liian korostunut otsapenger, kevyt kuono ja luusto, hyvät korvat, kaunis kaula, litteät käpälät, 
pentumaiset liikkeet, hyvin esitetty. 
Rallytoko: Orimattila 22.7. Taru Leskinen ALO HYV (98 pist). Hyvinkää 16.9. Iiris Harju ALO HYV (85 pist). 
Porvoo 7.10. Kirsi Petäjä ALO 0 (- pist). 
 
SAGOBACKENS FALL IN LOVE WITH MR DARCY 15869/17 s.26.12.2016 i. Elmers Goldmine Easy Friend e. 
Manaca’s Swept Away kasv. Annika Kontturi-Salmi 
Näyttelyt: Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typical male of breed, nice head and expression, enough length of neck, a bit long in loin, moves well but a bit 
fat today, good temperament. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 7 months, strong male, prefer more chiselled head, good expression, excellent neck, 
excellent chest, strong bones, prefer shorter loin, excellent ribcage, strong topline, moves well with action and 
drive. Kihniö PN 2.9. Tanya Ahlman-Stockmari PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Yleisesti: 
pelokas. 8 kk vanha kookas urospentu joka toivottavasti ei kasva lisää iän myötä, tilava runko, ei saa saada lisää 
massaa runkoon, hyvä otsapenger, hieman avonaiset luomet, oikea purenta, toivoisin viistomman olkavarren, 
vahva raajaluusto, tarvitsee lisää itseluottamusta pöydällä, murisee, oikean laatuinen pentukarva, oikea hännän 
käyttö liikkeessä, liikkuu hyvin sivulta. Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Selvän sukupuolileiman omaava uros, oikeat mittasuhteet, hyvä vahva runko, vielä pehmeässä pentu-
karvassa, kaunis ylälinja, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, riittävän kulmautunut edestä ja takaa, 
hyvät taka- ja etuliikkeet, vielä hieman malttamaton liikkumaan, sivuliikkeessä hyvä ulottuvuus. Hyvinkää ER 
7.10. Brian Foster, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old male, overall 
nice type, too long, topline is sacking, front chest is too narrow and his front pasterns are not straight. 
 
SAGOBACKENS HERE COMES HERCULE POIROT 15871/17 s.26.12.2016 i. Elmers Goldmine Easy Friend 
e. Manaca’s Swept Away kasv. Annika Kontturi-Salmi 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy liver and white, rather loose in eye but presently teething, good chest, ribs and wide quarters, feet need to 
tighten, must learn not to grumble to the judge. Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro BABY 1 KP ROP-
pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, vankka luusto, kaunis pää, hyvä 
korvien asento, erinomainen runko, hyvä selkälinja, hyvät kulmaukset, kauniit liikkeet. Helsinki KV 29.7. Liz 
Cartledge, Iso-Britannia PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 months, failed in head, eyes and 
expression, good bone and body but a little long cast, needs to strengthen in hind action, happy character with 
the merry tail. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 
months, square muzzle, a bit too much stop and bit too much skin on neck and eyes too open, prefer more 
angulation in shoulders and shorter loin, enough substance of bones, enough ribcage for his age, moves sound 
and with happy tail, needs just more confidence in ring, good quality coat. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini PEN 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä pentu joka saisi esiintyä tänään hieman tiiviim-
mässä kunnossa, hieman lyhyt kuono, roikkuvat luomet häiritsevät ilmettä, hyvä kaula, avoimet kulmaukset 
edessä, vielä kovin etumatala runko, oikea käytös. Kihniö PN 2.9. Tanya Ahlman-Stockmari PEN 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen uros, hyvät pään linjat, avonaiset luomet, hyvin sijoittuneet korvat, 
alaleuka voisi olla hieman leveämpi, hyvä kaula, kokoon sopiva runko ja raajaluusto, lanneosa saisi olla hieman 
lyhyempi, riittävästi kulmautunut takaa, vahva kinnerkulma, koiran esittäjän seisottaessa koiraa murisee hieman 
esittäjälle, oikea hännän käyttö liikkeessä, liikkuu hyvin. Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen PEN 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyväluustoinen ja -runkoinen urospentu, sopusuhtaiset mittasuhteet ja ääriviivat, hyvä 
ylälinja, avoimet silmäluomet ja vuotavat silmät häiritsevät ilmettä, hyvä kaula, eturinta saisi olla selvempi, liikkuu 
hyvin takaa ja edestä, hyvät sivuliikkeet, hyvin kannettu häntä. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-
Britannia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head with good skull, stop and square 
muzzle, good bones and square in his body, steady free action on the move, outgoing and presented in very 
good coat condition, good depth of rib but still needs a little more spring of rib, prefer a slightly tighter fitting eyes, 
liked his overall breed type. Jyväskylä KV 15.10. Ronny Blomme, Alankomaat JUN EH 1. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Big boy, strongly made, needs better proportions in head, eyelids must be tighter, good 
forechest, ribs and angulations, moves well in front and behind, I prefer better eyes. Seinäjoki KV 28.10. Helle 
Dan, Tanska JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and size, strong and masculine 
head with good strength, little short muzzle, very open eyes, correct bite, good neck, little straight shoulder, well 
developed body, good forearm and forechest, little too long in loin, topline should be stronger, well angulated 
behind, moves little heavily, showing good temperament, nice coat that could be better groomed. 
 
SAGOBACKENS ROBIN HOOD 15870/17 s.26.12.2016 i. Elmers Goldmine Easy Friend e. Manaca’s Swept 
Away kasv. Annika Kontturi-Salmi 
Näyttelyt: Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 months, 
light bones, prefer more substance in bones for male, more square muzzle and more chiselled head and skull, 
he needs time to develop, looks more young than his age, prefer more chest and more angulated in front, short 
compact body, excellent topline, moves well but not enough action in front but good drive, back is well 
angulated. Kihniö PN 2.9. Tanya Ahlman-Stockmari PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet omaava uros jolle toivoisin pehmeämmän ilmeen sekä huomattavasti 
täyteläisemmän kuono-osan, hyvät korvat ja kaula, eturinta saisi olla korostuneempi, kokoon sopiva runko, hyvä 
karvapeite, oikea hännän käyttö liikkeessä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen 



PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, vielä hoikkarunkoinen 
mutta ääriviivoiltaan tyypillinen urospentu, kuono saa vielä täyttyä, kauniit silmät, hyvät takakulmaukset, riittävät 
edessä, hyvä karvapeitteen laatu, tasapainoiset sivuliikkeet, hyvät taka- ja etuliikkeet. 
 
SERCI SABLE FUN AND FANCY 37463/15 s.22.5.2014 i. Hu Mva Hu JMva Manaca’s Soft Soaper e. Rs Mva 
Rs JMva Inga Sable Beauty Cocking kasv. Andrea Szabo, Unkari 
Näyttelyt: Kajaani RN 30.7. Tiina Illukka AVO HYL. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen ja kokoinen, oikean mallinen pää, hyvä ilme, hyvät kulmaukset, rintakehä saisi olla paremmin muotou-
tunut, hyvät sivuliikkeet, rodulle epätyypillinen väritys aiheuttaa palkintosijan. 
 
SEQUENCER OXYGENE 40260/17 s.19.6.2017 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Lepänojan Bertha kasv. Inka 
Tuomisto 
Näyttelyt: Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. I would like better body proportions, long in loin, on the maximum of the size for this age, very masculine 
head, well set ears, eyes could have better shape, straight front, solid topline, maximum angulation in the rear, 
good tailset, very puppy coat texture, a bit wide in the rear, loose and wide in front with a bit elbow out, profile 
movement could be more typical and more efficient. 
 
SHADOWGATE SILVER SHADOW Fi Mva Fi Jva 23184/13 s.14.2.2013 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. 
Heart Rock Take On Me kasv. Erja Mäkelä 
Näyttelyt: Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta KÄY ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, hyvä pää, erinomainen eturinta, riittävät etukulmaukset, keskivahva luusto, hyvä runko, 
polvikulmauksia saisi olla enemmän ja reidet vankemmat, kaunis karva, hyvä luonne, liikkuu hyvin oikealla asen-
teella. Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, hyvä luusto, sopiva koko, kaunis pää, kaunis ylälinja, hyvä runko, riittävät etu- ja hyvät taka-
kulmaukset, hyvät liikkeet. Kurikka RN 1.7. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Mittasuhteiltaan oikea käyttöluokan uros jolla hyvät liikkeet, erittäin kaunis pää, hyvä kaulan pituus, toivoisin 
hieman enemmän etukulmauksia, hyvä rintakehä, hyvä peitinkarvan pituus, laatu ei tänään parhaimmillaan. 
Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 1 SA PU4 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Big dog with good proportions, nice head, low set ears, enough neck with too much skin, good angulation, 
correct topline, excellent coat and condition, very good mover. Oulu KV 16.7. Athanasios Garivaldis, Kypros 
KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size of male, correct colour of eyes and nose, correct 
and full bite, nice muzzle, correct set of ears, correct topline, correct set of tail, deep but not enough wide chest, 
nice coat condition, nice angulations, correct movements. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada VAL ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very pleasing type, head of equal proportions, correct stop and nice 
dark eye, good angulations in front, good spring of ribs, standing close in hocks which is evident on the move, 
correct tailset. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 7.5. Toni Tunkkari VOI 2 (a-6, b-4, c-8, d-8, e-3, f-3 = 32 pist). Koira merkkaa alku-
makuun ja lähtee hyvin etenevällä vauhdilla suorittamaan annettua tehtävää; ensimmäisen osuuden puolivälissä 
tuoreet hirvenjäljet vievät voiton ja koira palautetaan jäljelle, muutoin osuudet mennään tasavarmasti, jokunen 
riistan jälki tarkistaen; makaukset eivät kiinnosta, ensimmäinen hieman hidastaen vauhdista nuuhkaisten, muut 
yli tai ohi vierestä; kaikki kulmat nopeasti ja virheettömästi seuraavalle osuudelle; kaato löytyy ja sitä jäädään 
nuuhkimaan. Närpiö 14.5. Karla Sohlman VOI 3 (a-4, b-6, c-5, d-6, e-3, f-2 = 26 pist). Nelson tutkii lähtö-
makauksen hyvin ja saatetaan veriuralle mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään pääosin 
maavainua; ensimmäinen osuus hienosti, melko jälkitarkasti paitsi makuun kohdalla ajautuu jäljen ulkopuolelle 
kulkemaan pitkän matkaa, tässä jää makuu osoittamatta; ensimmäinen kulma (jolla katko) veretyksen lopusta 
ensin pieni rengastus, sitten otetaan toinen laajempi rengastus jolla jatko löytyy; toinen osuus myös hyvin, parin 
jäljen sivussa kulkemisen saattelemana toiselle kulmalle jossa tekee rengastuksen ensin ulkopuolella, sitten 
sisäpuolella josta lähtee määrätietoisesti ensimmäiseen hukkaan asti; toisen osuuden makuun yli kävelee, uusi 
yritys kolmannen osuuden alusta ja sama tyyli jäljestää jatkuu aina niin kauaksi että tuomitaan toinen hukka; 
neljännen osuuden alusta uusi yritys ja koko osuus mennään hyvin, vain yksi pieni pyörähdys matkan aikana, 
makuun yli kävelee; kaadolle tullaan hieman sivusta ja sorkan sijainti ei heti selviä, tehdään parit pyörähdykset ja 
se löytyy, siitä ollaan kiinnostuneita; Nelson osoitti osaavansa jäljestää ja työtehtävä oli mieluinen, tänään parit 
harmittavat ajatuskatkot himmensivät tuloksen; koirakon yhteistyö oli äänetöntä ja mukavaa seurata. Ilmajoki 
26.5. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-10, e-3, f-4 = 43 pist). Ohjattu aloitus; alkuosuudella on reilusti 
pienempien sorkkaeläinten jälkiä ja se tekee aloituksesta haastavan, alkupyörityksen jälkeen työskentely muut-
tuu määrätietoisemmaksi siksak-kuvioksi jäljen päällä; makauksista merkkaa kolme ensimmäistä, viimeisen ihan 
vierestä; katko tarkistaen ensin edestä, sitten jäljentekijän suuntaa antavaan käännökseen tukeutuen jatkolle, 
kulmat ulkokautta silmukalla; jokuset risteävien riistaurien tarkistukset kuin myös juuri ennen kaatoakin, kehoituk-
sista palaa jäljelle ja löytää kaadon. Sastamala 11.6. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-8, e-3, f-5 = 41 
pist). Alku osoitetaan ja siitä Nelson ohjataan jäljelle, vauhti on sopivaa ja työ maavainuista, työ on melko jälki-
tarkkaa, vain joitakin tarkistuksia jäljen sivuille; makaukset jäävät tänään merkkaamatta ja kolmannen makauk-
sen tuntumassa maasto tarkastetaan lenkillä; katkokulma verityksen lopusta kaartaen uuteen suuntaan, tämä oli 
upea suoritus; seuraava kulma hieman oikaisten ja viimeinen tarkasti, jälkeä pitkin kaadolle jonka osoittaa 
pysähtyen nuuhkimaan. Ilmajoki 6.8. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-9, e-2, f-4 = 40 pist). Ohjattu aloi-
tus, sopivaan vauhtiin jarrutettu koira etenee siksakaten jäljen molemmin puolin; katko edestä tarkistaen ja sitten 
laajahkolla kaarroksella seuraavalle osuudelle; koiran ollessa katkolla nousee kurjet ylös jäljen toisen osuuden 
alun vierestä, tultaessa siihen kohtaan käy koira tarkistamassa kurkien jäljet; useamman kehoituksen jälkeen 



palaa etsimään verijälkeä, hetken pyörittyään jatkaa matkaa; toinen kulma ok, kolmas ensin oikaisten ja sitten 
palaa kulmalle; makauksista merkkaa yhden, muut yli; löytää sorkan jota nuuhkaisee ja siirtyy sivuun; koira 
koettelee tänään enemmän ohjaajan kuin tuomarin hermoja pyörittäessään loppua kohti enemmän jäljen molem-
min puolin. 
 
SHAIKAROS LION KING 40248/13 s.27.6.2013 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Vito Black Petrs e. Shaikaros 
Jolly Raindrop kasv. Minna Myllyniemi 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type, nice head but not a melting expression, elegant neck, short upper arm, well balanced compact body, 
good coat quality, correct front on the move. Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska KÄY ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, nice expression, body is well developed, good topline, 
strong legs, normally angulated front and behind, could have more reach and drive when he is moving and a 
little more attitude, nice coat and colour. Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs KÄY ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, tiiviit luomet mutta 
silmät vuotavat hieman, hyvä pään vahvuus, sopiva otsapenger, kuono voisi olla hieman paremmin täyttynyt, 
sopiva eturinta, tasapainoiset sopivat kulmaukset ja luusto, hyvä runko, karva ei aivan parhaimmillaan, heiman 
laineikkuuteen taipuvainen, hyvät yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet sekä sivuliike, miellyttävä käytös. 
Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hane med 
vackra linjer, huvud med något tunnt nosparti, lite småa ögon, utmärkt öronplacering, fint trimmat huvud, utmärkt 
förbröst och överarmsvinkel, stark rygg, utmärkt kors och knävinkel, bär svansen perfekt, låg fin has, ok tassar, 
rör sig trevligt runt om, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia KÄY ERI 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong male, compact body, muzzle strong enough, correct 
expression, excellent neck, correct topline, very well developed body, could have a bit more angulation, could 
have better movement, enough temperament. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia KÄY EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Straight moving golden male with strong ribs and quarters, head could 
be more masculine, strong neck and well developed forechest, a little straight in angles but presents a balanced 
picture. Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulations of hindledgs, forelegs a 
bit outside, excellent angulations of shoulders, nice shape of ribs, very nice head, nice coat, movement and 
temperament. Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-Heijden, Alankomaat KÄY ERI 1 SA PU2 SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, excellent type and size, nicely developed body, strong ribs, 
nice male head, nice dark eyes, soft expression, good bite, well angulated, excellent coat, nice bones, moves 
very nice, merry, well presented. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia KÄY ERI 2 SA PU4 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, on the upper side, correct head, dark pigmentation, 
good bite, muzzle a little narrow, good earset, firm topline, well developed chest, very good angulations, typical 
in movement. Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Typical male of the breed, would like stronger muzzle, enough length of neck and front angulation, a bit 
long in loin, good coat quality, opens a bit front feet, moves well, good temperament. Turku KR 12.8. Roxana 
Opris, Romania KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, a bit high on legs, prefer 
more chiselled skull, more square muzzle, more chest and more shorter loin, excellent texture of coat, moves 
sound with happy tail, happy temperament. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat KÄY ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice red, good head, prefer stronger muzzle, nice expression, 
good ear, eye and teeth, strong neck and topline, good tailset, enough angulation, nice ribs, really good muscles, 
good bone and feet, good coat construction and condition, moves with enough drive, nice temperament. Tampe-
re KV 26.11. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin rakentunut 
uros jolla kaunis pää ja ilme, otsapengertä voisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä runko, hyväasentoiset 
raajat, hyvä ylälinja, hyvä karva ja liikkeet, voisi olla hieman iloisempi. 
 
SHAIKAROS MILKYWAY 48313/14 s.30.8.2014 i. Fi & Ru Mva Cara’s Jedediah e. Shaikaros Glamour Heart 
kasv. Minna Myllyniemi 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bit 
mixed in type, would prefer more full skull and muzzle to get the typical expression, long neck, short body, a bit 
empty brisket, lovely coat, topline could be better on the move. Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska AVO 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type and size, very nice head, good expression, enough of 
neck, strong topline, normally angulated front and behind, very nice colour, enough of coat, moves well. Tampe-
re KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hane med ett 
huvud åt det ädlare hållet, korrekt bett, vackra fasta välformade ögon, har förbröst, tåar ut fram, stark rygg, en 
tanke lång i länden, ok kors, bra knävinkel, bra benstomme, ok tassar, rör sig trevligt när han vill, ok pälskvalitet, 
trevligt temperament. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson AVO ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Sopivat mittasuhteet ja luusto, kauniit pää ja korvat, hyvä ylä- ja alalinja, hyvä häntä, erinomaisesti kul-
mautunut edestä ja takaa, hyvä turkki, erinomaiset liikkeet ja temperamentti. 
 
SHAVIAN HERE AND THERE C.I.B Fi & Se(n) & No & Ee & Pohj Mva 11463/09 s.10.12.2008 i. C.I.B Hu & It 
& Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu JMva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Trionfo 
d'Amore kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Vankkarakenteinen uros, kaunis uroksen pää, erinomainen kuono-osa, vahva runko, tasapainoisesti kul-
mautunut, hyvä häntä, liikkuu ikäisekseen erinomaisesti, kaunis hyvin hoidettu turkki. Jyväskylä RN 19.3. 



Hilkka Salohalla VET ERI 1 SA PU4 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8½-vuotias, ikäisek-
seen hyvin säilynyt veteraani, hyvät pään linjat, hyvä purenta, hieman pienet silmät, hyvät korvat, kaunis kaula ja 
ylälinja, oikein kulmautunut, hyvä eturinta ja runko, hieman pehmeä karvapeite, hyvä luusto ja käpälät, hyvä hän-
nän kiinnitys ja häntä, liikkuu hyvin. Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice male, beautiful head, masculine expression, enough of 
neck, nice body to go over, strong legs, well angulated front and behind, moves very well, lovely coat and good 
colour. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET BIS1-VET. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A strong boy, lovely type, 9 years old, correct shape of head, beautifully 
constructed body, excellent topline and tail, moves very well around, presented in very good condition. Kemi KV 
22.7. György Tesics, Unkari VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years, 
still in excellent show condition, still strong, compact and sporty, excellent outlines but head could be better, 
strong not too long neck, still strong level back, perfect angulations in front and back, still very active and 
powerful in movement, perfect coat, perfect presentation, congratulations to the owner for keeping him in such 
good condition. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 9 years in great condition, shows lot of energy, masculine head, good topline and body, slightly long in 
loin, little straight shoulder not balanced with very well angulated quarters, big ribs, moves with great drive, a 
little short in front, very happy temperament. 
 
SHAVIAN ONE IN A MILLION 28614/17 s.8.4.2017 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Shavian It’s A Sin kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type, excellente tête et structure, excellentes angulations, excellent corps avec de 
bonnes proportions, excellentes allures. Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg PEN 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Good body proportions, maximum skull from profile, nice expression, well set 
ears, front angulation could be a bit more present, very solid topline, good rear angulation, good tailset, very 
puppy coat texture, very wide behind, elbow out in front, movement could be more efficient from profile. 
 
SHAVIAN THE OUTSIDER 36550/16 s.28.5.2016 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Shavian The Sinner In Me 
kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
16 months old male, good overall outline, sound mover, eyes are a little small, correct topline and tailset, happy 
mover, good temperament. 
 
SHAVIAN TOUCH TOO MUCH 19754/13 s.16.1.2013 i. Asquanne Gamanchini e. C.I.E Ee & Lv & Lt Mva LvV-
11 EeV-11 Shavian Saint Or Sinner kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen musta 
uros jonka turkki ei tänään ole näyttelykunnossa, hieman matalaraajainen, hyvä pää, vahva selkä, hieman pitkä 
lanneosa, hyvät takaraajat, liikkuu iloisesti. Ylivieska KV 9.7. Vesa Lehtonen AVO H. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet mutta kuono saisi olla voimakkaam-
pi, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saisi olla täyttyneempi, oikea rungon malli, niukasti kulmautunut edestä, hyvin 
takaa, hieman kevyt luusto, liikkuu riittävällä askeleella mutta saisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, hieman 
ilmava ja karheahko karvapeite. 
Luonnetesti: Haapavesi 13.10. Jari Keinänen ja Reijo Hynynen LTE (154 pist). 
 
SOBELINA’S CORNELIO 53756/15 s.8.10.2015 i. Edwin Schönez e. Idunvallens Caprice kasv. Carina Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Slightly 
feminine, good shape of head, very high set of neck, too short a body, good coat quality, not correct tailset and 
croup, moved narrow in front. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia NUO ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 21 months old, good size and type, very nice head with typical expression, well 
developed for age, good coat quality, very good angulations, tailset a little low and could be carried better, 
topline should be more level, correct movement. 
 
SOBELINA’S DIAMOND RUST 39666/16 s.6.6.2016 i. La Scale Deluxe e. Ee Mva Water-Blue’s Macolmina 
kasv. Carina Nyman 
Näyttelyt: Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong male, 
enough well balanced, strong masculine head, muzzle broad enough, could have more volume in body, correct 
neck, could have straighter topline, correct volume of body on his age, enough angulated, could have more 
forechest, could show him better in movement, could have better colour. Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, 
Puola JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and proportions of body, excellent set 
and angulations of hindlegs, forelegs set outside, weak pasterns, nice head and neck, excellent topline, nice 
coat, movement and temperament. Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvä pää, vahva selkä, kyynärpäissä löysyyttä, rintakehä vielä kesken kehityksen, hyvin kulmau-
tuneet takaraajat, liikkuu hyvin, soopeliväri joka nykyään ei ole enää toivottu. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc 
Krusic, Slovenia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 months, on the upper scale in size, very 
heavy tan markings, correct head, good bite, dark eyes, correct earset, chest well developed for age, topline 
needs to strengthen more, good angulations in front, overangulated in hind, needs more ring training. 
 



SOBELINA’S EMERSON 24815/17 s.20.3.2017 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Idunvallens Caprice 
kasv. Carina Nyman 
Näyttelyt: Loviisa PN 1.10. Soile Bister BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt, 
hyväluustoinen pentu jolla voisi olla hieman tyylikkäämpi ylälinja, lupaava pää, ilme voisi olla parempi, hyvät kul-
maukset, melko alas kiinnittynyt häntä, riittävästi kulmautunut edestä, hieman taipuvat ranteet, lupaava karva, 
liikkuu ok, saisi olla iloisempi. Helsinki PN 12.11. Jetta Tschokkinen PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 7 kk, hyvä koko ja oikeat mittasuhteet, vielä hieman kulmikas pää, hyvät silmät ja purenta, hyvä kaula, 
riittävä eturinta, etuosa saa vielä asettua ja kyynärpäät tiivistyä, hyvin kulmautunut takaa, pyöristää selkää liik-
keessä, hyvä askelpituus, lupaava turkin laatu, ystävällinen käytös. Helsinki PN 9.12. Maija Lehtonen PEK 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, vielä hieman 
takaluisu kallo, oikea purenta, hieman löysää leuanalusnahkaa, kaunis kaula, hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio, 
rintakehä saa tilavoitua iän myötä, sopiva luusto, riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana, kääntää mielellään 
eturaajoja ulospäin, liikkeet saavat vakiintua, saisi esiintyä vapautuneemmin, vain yksi kives. Helsinki PN 10.12. 
Laurent Heinesche, Luxemburg PEK 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good body proportions, 
global silhouette could be better shaped, overangulated in the rear, nice head, eyes could be a little bit better 
shaped, well set ears, a bit straight front, well set tail, good coat texture for this age, unstable movement behind, 
totally unefficient from profile. 
 
SPECK LINE GORETEX Fi & Se Jva 32732/12 s.17.4.2012 i. Fabulous Choice Perfect Boy e. Speck Line Be 
My Sunshine kasv. Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Kauhava 24.4. Mari Hakola VOI1 (a-6, b-12, c-10, d-11, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjattu lähtö, 
Topi jäljestää pääasiassa ilmavainuisesti edeten tarkasti jäljen päällä lukuunottamatta muutamaa pientä tarkis-
tusta jäljen sivuun; merkkaa kolme ensimmäistä makausta pikaisesti ja viimeisen huolellisesti; ensimmäinen 
kulma tarkasti, toisen kulman (joka on katkokulma) Topi selvittää rengastaen, kolmannella kulmalla Topi tekee 
tarkistuslenkin kulman taakse; viimeisen osuuden alussa Topi tarkistelee jäljen sivuun mutta palaa omatoimisesti 
jäljelle; kaadon omistaa nuuhkien; hieno suoritus parivaljakolta. Kauhava 21.5. Mari Hakola VOI 3 (a-4, b-6, c-5, 
d-7, e-3, f-3 = 28 pist). Ohjattu lähtö, Topi jäljestää iloisesti jäljen päällä edeten käyttäen pääosin ilmavainua; 
Topi merkkaa kaikki makaukset nopeasti; ensimmäisellä osuudella Topi harhautuu jäljeltä suunnistajien teke-
mälle pistolle eikä palaa takaisin itse, tuomitaan hukka; ensimmäinen kulma tarkasti, toisella kulmalla (jolla on 
katko) Topi tekee ahkerasti töitä mutta ei löydä seuraavalle osuudelle, tuomitaan toinen hukka, kolmas kulma 
tarkasti; kaadon omistaa nuuhkien, sitkeä suoritus kuumassa säässä ja hienoa yhteistyötä. Kauhava 25.5. 
Kristina Erkkilä VOI 0 (0 pist). Ohjattu aloitus, innokkaasti liikkeelle, ajautuu alarinteeseen ja tekee suoraviivaisen 
poistumisen jäljestä, tuomitaan hukka; sama toistuu toisen ja kolmannen osuuden lopussa ja koe keskeytetään 
ja kävellään kaadolle harjoitusmielessä. 
 
SPECK LINE TSNEH 52259/14 s.26.8.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-13 Fi Jva 
Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Speck Line Gigatus kasv. Maarit Mäki  
Taipumuskokeet: Pyhäntä 5.8. Virpi Väisänen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Luonnetesti: Haapavesi 26.5. Jari Keinänen ja Reijo Hynynen LTE (110 pist). 
 
SPECK LINE TULE LÄHEMMÄS BEIBI 52260/14 s.26.8.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
TlnW-13 Fi Jva Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Speck Line Gigatus kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Raahe RN 7.5. Elena Ruskovaara AVO T. Suhtautuminen tuomariin: väistää. Pitkärunkoinen uros 
joka murisee tutkittaessa, sopiva luusto, pitkä maskuliininen pää, keskiruskeat hyvät silmät, tarpeeksi kaulaa, 
pitkä lanne jota köyristää liikkuessa, selvästi voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä, liikkuu jäykästi, ei 
nauti kehätilanteesta ja vaikuttaa tottumattomalta, päässä ja eturinnassa hieman roania, muuten musta, hyvä 
laatu, käyttää hyvin häntäänsä liikkuessa, töpöttävä etuliike, tarpeeksi yhdensuuntainen takaa, epätoivottava 
käytös ja murahtelee. 
 
STREAMFLOW MELTON-ROSS Se(n) Mva SE55258/2012 s.7.9.2012 i. Se(n) Mva Evermore vom Schloss 
Hellenstein e. Tårpilens All I Want Is You kasv. Tommy ja Carola Oxfält, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti VAL ERI 2 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 5 years old, a lovely head and very soft expression, however has quite a lot dewlap, nice compact 
body, good front, good depth of chest, standing on tight feet and moved very well, does not show himself off to 
the best potential. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Nice head and expression, correct eyes, good bite, short neck, short in body, sloping in croup, moves with 
short step and close behind. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti VAL ERI. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 5 years old masculine male, correct size and proportions, beautiful head, enough neck, 
should have better front angulation and lacking forechest, good spring of ribs, a bit long in loin, normal hind 
angulation. 
 
SUGARVALLEY DREAM BEYOND THE STARS 54157/16 s.20.10.2016 i. JV-15 Pretty Sables Read My Lips 
e. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Sugarvalley Midnight Apus kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Alavus KR 11.6. Katja Korhonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 
kk, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, purenta ok, kaunis ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta ja 
runko, tasapainoiset kulmaukset, vankka raajaluusto, hyvät käpälät, hyvälaatuinen pentuturkki ja häntä, yhden-
suuntainen ja tasapainoinen liikkuja, lupaava. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia PEN 1. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bigger boy, medium substance for age, correct head and expression, 



excellent neck, could have better shoulder, good ribcage and forechest, correct topline and tail, quite un-
coordinated hind movement also for his age. Lapinlahti RN 1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia PEN 1 KP ROP-
pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice puppy, masculine head, could have more parallel lines, 
muzzle could have more volume, good body for age, correct angulations, typical movement, could have better 
topline, a little bit rounded loin, correct coat, very promising. Saarijärvi KR 23.7. Irina Poletaeva JUN ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk vanha, erittäin lupaava, vielä erittäin pentumainen, kompakti 
runko, hyvä pää ja ilme, hyvät korvat, saksipurenta, melko hyvä kaula, säkä riittävästi kehittynyt ikäisekseen, 
hyvä selkä, hyvä hännän kiinnitys, riittävä rintakehä ikäisekseen, riittävät kulmaukset, hyvä sivuliike, pentu-
mainen karva, tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen. Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali JUN ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical male of the breed, nice head and expression, enough length of 
neck and front angulation, a bit long in loin, not in the best coat today although good quality, moves well. 
 
SUGARVALLEY PIECE OF CAKE 12375/16 s.8.12.2015 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lecibsin Stars In The Sky 
e. Sugarvalley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Excellent bone and substance, correct size, a bit heavy in head with divergent lines, proper neck, excellent 
angulations, toes out in front, a bit sloping topline, needs a bit more front reach. 
 
SUGARVALLEY SPRING YELLOWHAMMER 28948/17 s.8.4.2017 i. Ee Mva Raccoon’s Best Wishes e. 
Sugarvalely Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jämsä PN 10.9. Jaana Hartus BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka, tässä iäs-
sä aavistuksen pitkälinjainen linjakas nuorukainen, erittäin täyteläinen hyvä runko, hyvä ylälinja, vahva varsin 
hyvä pää, tyypilliset kulmaukset, lupaavat liikkeet, toinen kives tuntuu selvästi ja toinen epäselvästi. Vantaa PN 
16.9. Pirjo Aaltonen BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa karvapeitteessä esitetty 
urospentu, selvä sukupuolileima, turhan pitkä lanneosa, selässä pehmeyttä, hyvä kuono-osa, pään linjat voisivat 
olla yhdensuuntaisemmat, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvin kannettu häntä, hyvä ulottuvuus 
sivuliikkeessä, hyvät takaliikkeet, tänään hieman laiska liikkumaan. Lahti PN 29.10. Pirjo Aaltonen PEN 1 KP 
VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungoltaan hyvin kehittynyt, sopusuhtaisesti rakentunut 
urospentu jolla hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä 
kuono-osa, tyypillinen ilme, hyvä runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja ja häntä, liikkuu hyvin takaa ja 
edestä, liikkeessä hyvin kannettu häntä, hyvät sivuliikkeet. 
 
SWEETIE-PIE JUST JAZZ 45785/08 s.12.5.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Sweetie-Pie Athena kasv. 
Marja-Liisa Kotiranta 
Rallytoko: Lahti 25.3. Jaana Karppinen VOI 0 (0 pist). Helsinki 7.5. Tiia Hämäläinen VOI 0 (0 pist). Vantaa 
10.6. Anna Klingenberg VOI HYV (73 pist). Orimattila 22.7. Taru Leskinen VOI 0 (0 pist). Hollola 5.8. Anna 
Pekkala VOI HYV (72 pist). Lahti 4.11. Tiia Hämäläinen VOI HYV (76 pist) RTK3. 
 
SWEET ONE’S NIGHT SHADOW 52652/15 s.10.10.2015 i. Fi & Ru Mva Cara’s Jedediah e. Fi Mva Sweet 
One’s Summer Night kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen koko ja mittasuhteet, vahva uroksen pää, kaunis kaula ja ylälinja, vahva luusto, niukka eturinta, hyvä-
asentoinen häntä, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu kauttaaltaan hyvin, kauniissa näyttelykunnossa oleva hyvä-
laatuinen turkki, esiintyy hyvin. Siilinjärvi RN 3.9. Virpi Montonen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Tasapainoisesti kehittynyt ja rakentunut, tarvitsee paljon treeniä, pään linjat voisivat olla yhden-
suuntaisemmat ja kuono-osa pidempi, hyvä kaula, rungon vankkuus, ylälinja ja mittasuhteet, edestä niukasti 
kulmautunut ja eturaajat tahtovat kääntyä, erinomainen karvan laatu, varsinkin takaraajoissa aivan liikaa karvaa, 
liikkuu hyvin kun tahtoo, iloinen temperamentti. 
 
TEN GRADE’S EXACT ONLINE By Mva ByV-17 32056/16 s.4.5.2016 i. C.I.E Northworth Online Style  e. C.I.B 
Fi & Lt Mva MV-14 Northworth Exact So Elegant kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasa-
painoinen kokonaisuus, kaunisilmeinen vahva uroksen pää, hyvä purenta, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen 
luusto, hieman pysty olkavarsi, lupaava runko ja eturinta, hyväasentoinen häntä, voimakkaat takakulmaukset, 
liikkuu kauttaaltaan hyvin, kaunis erinomaisessa näyttelykunnossa oleva turkki, esiintyy erinomaisesti. Haapa-
järvi RN 17.6. Jukka Kuusisto JUN ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen 
junioriuros, hyvä pää, vahva selkä, riittävästi runkoa, kaunis takaosa, liikkuu hyvin, kauniissa turkissa. Seinäjoki 
KV 28.10. Helle Dan, Tanska NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Medium size, excellent type, square and compact, good head but needs more strength for a boy, acceptable 
bite, a little short muzzle, lovely neck and topline, well developed for age, balanced angulations, moves with 
good drive, little narrow in front, excellent coat and temperament. 
 
TRAVIS SPARKLING CONNECTION 25775/13 s.7.12.2012 i. Travis In It To Win It e. Travis Painted Smile 
kasv. Kari Haave, Norja 
Näyttelyt: Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro AVO ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 
years, masculine male, correct type and size, very beautiful head and expression, strong neck and topline, well 
angulated and bodied, excellent coat quality but could be deeper in black colour, excellent tailset and carriage, a 
bit narrow front and loose in elbows, moves ok in side. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia 



AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, good type, on the upper side, typical head with 
good expression, muzzle a little short, correct bite, good earset, strong neck, well developed front and chest, 
good bone, well muscled body, correct tailset and carriage, well angulated, would like more drive in movement. 
Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 4 years old black, pleasing head and expression, steady showman who moved well out and back, 
good coat and depth of body, well let down hock, a bit long cast. Vesilahti RN 12.8. Elena Ruskovaara AVO 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä sukupuolileima, hyvä luusto, vähän pitkä runko ja rinta-
kehässä voisi olla enemmän kaarevuutta, vahva maskuliininen pää, tummat silmät,  tarpeeksi täyttynyt kuono, 
erinomaiset huulet, vähän taakse laskeva kallo, tarpeeksi kaulaa, kohtuulliset takakulmaukset, karva ei nyt par-
haassa kunnossa, vakaa ylälinja liikkuessa, vähän korkea häntä, hyvät takaliikkeet, etuaskel saisi olla pidempi, 
hauska käytös. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good overall type, well shaped head, well developed body, a little long in couplings, moderate angulation, 
loose in front elbows. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat AVO ERI 2 SA VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Nice black, lovely head with good proportions, strong muzzle, nice expression, 
good ear, eye and teeth, strong neck, good topline and tailset, normal enough angulations, nice ribs, strong 
bone, good feet, lovely coat texture and condition, nice movement, enough drive, happy temperament. [Liikkui 
PU-kehässä paremmin kuin AVO 1, siksi vara-sert meni tänne.] Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, 
Venäjä AVO ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful dog, correct head, good 
earset, good body proportions, compact body, good ribcage, a little short at shoulders, good coat texture, correct 
topline in movement, free movement. 
MH-luonnekuvaus: Ikaalinen 29.4. Arja Jauhiainen ja Anne Kuivinen. 
 
TRIPLET BICOLOUR 16014/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 NoVV-
14 PMV-14 Backhills New Design e. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue Ronnie 
kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 14 kk, hyvin kehittynyt reipas juniori, oikealinjainen pää, hyvät silmät ja purenta, kaunis ylälinja, oikein 
kulmautunut, ikään nähden hyvä runko, liikkuu vielä hieman ahtaasti takaa, reipas käytös, kaunis turkki. Lahti 
KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head 
proportions and earset, eyerims a bit loose, good substance, quite balanced proportions, shoulder could be 
better laid back, overall good quality. Hirvensalmi RN 15.4. Paula Rekiranta JUN ERI 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä pään pituus ja linjat, kauniit tummat silmät, riittävä kaula, 
pystyt lavat, suora olkavarsi, ikäisekseen hyvä runko, hyvä kinnerkulma, kauniisti kunnostettu karvapeite, liikkuu 
takaa kinnerahtaasti ja tarvitsee lisää draivia liikkeeseen. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia JUN EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, good head, looks bit heavy for the age, straight in shoulders 
and in front, short ribs and long loins, straight topline, correct rear angulations, bit close when coming, good side-
gait, excellent coat and colour, excellent presentation. Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs JUN EH 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Aavistuksen pitkärunkoinen uros, hyvä kallon leveys mutta hieman syvä ja runsaasti 
kaulanalusnahkaa, turhan voimakkaat huulet, hieman löysät alahuulet, hyvä otsapenger ja ylälinja, tasapainoiset 
sopivat kulmaukset, hyvä luusto, ikään riittävä rintakehä, eturinta puuttuu vielä, köyristää hieman ylälinjaansa 
sekä seistessä että liikkeessä, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvän laatuinen karva jota on kyllä melko runsaas-
ti, iloinen luonne. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen 
nuori mies mutta rungoltaan vielä kesken kehityksen, hyvät mittasuhteet, hyvä uroksen pää, hieman syvä kallo-
osa, kaunis kaula, vielä hieman laskeva ylälinja, sopiva luuston vahvuus, melko niukat mutta tasapainoiset 
kulmaukset, eturinta ja runko saavat vielä täyttyä, kaunis turkki, iloinen käytös, tänään hieman sidotut liikkeet ja 
ajoittain köyristää selkäänsä. Suonenjoki RN 30.7. Martin Johansson, Ruotsi NUO ERI 1 SA PU1 SERT 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välskuret huvud, lite framskjuten skuldra, bra bröstkorg, korrekt 
vinklad bak, kan ha lite stramare ögonkanter, rör sig väl med bra attityd, bra päls och temperament. Mäntyharju 
KR 26.8. Eeva Resko NUO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyp-
pinen uros, kaunis pää ja tummat silmät, erinomainen ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa ja hyvä eturinta, hyvä 
luusto, pitkä hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin edestä ja takaa, sivuliike etenkin edestä voisi 
olla pidempi. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very good temperament, well shaped head, good rib, good bone, lacks angulation in front and back, topline 
rises to the croup, very well presented. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila NUO ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros, kaunis pää ja ilme, samoin kaula, erittäin hyvä runko, ylälinja ja 
takaosa, eturintaa voisi olla hieman enemmän, erinomainen karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. 
 
TRIPLET BILL GRANT 16015/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue 
Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet 
omaava uros, hyvä pään vahvuus ja linjat, riittävät etukulmaukset, takaa jo melko voimakkaat, hyvä kaula, ylä-
linja ja rintakehä, eturinta tulossa, liikkuessa takapotku melko voimakas, hyvä etuaskel, hyvä karvan laatu, iloi-
nen luonne. Ikaalinen RN 13.5. Harri Lehkonen JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvän kokoinen vahvaluustoinen uros, oikean muotoinen maskuliininen pää, lavat voisivat olla viistommat, 
muuten hyvä etuosa, hyvät mittasuhteet ja hyvä takaosa, oikean laatuinen turkki, erinomainen temperamentti, 
erinomaiset liikkeet. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 3. Suhtautuminen tuoma-



riin: käsiteltävissä. Very outgoing male, masculine head, would like a softer expression, well developed body, 
good angulations, moves ok but needs a bit more ring training, nice coat and condition. 
 
TRIPLET BLANCHE DOT 16016/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue 
Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka 
voimakas juniori, vahva uroksen pää, hieman löysät silmäluomet, hyvät tummat silmät, riittävät etukulmaukset, 
saisi seistä suoremmin eturaajoilla, vankka luusto, hyvä rungon malli mutta hieman pitkä, voimakkaat taka-
kulmaukset, runsas turkki, saisi osoittaa enemmän itseluottamusta, liikkeessä piristyy, etuliikkeiden tulee 
tiivistyä. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 months, 
strong and masculine male, bigger in size, very good body and proportions, typical head but too round in skull, 
very good neck and topline, correct tailset and carriage, balanced angulations in front and rear, needs forechest, 
excellent ribcage and body, excellent coat quality and condition, loose in elbows, excellent movement in side, 
covering the ground. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, täyteläinen rintakehä, hieman korkea ja pyöreä kallo ja kuono 
voisi olla täyteläisempi, tummat silmät, hyvin täyttynyt eturinta, hyvä tasainen selkälinja, erinomainen karvan 
laatu, hyvät takakulmaukset, sekä etu- että takaliikkeet yhdensuuntaiset. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen 
NUO ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias, kaunis ylälinja seistessä ja liik-
keessä, hyvät mittasuhteet, melko hyvät pään linjat, tummat silmät, huulet saisivat olla tiiviimmät, erinomainen 
eturinta, hieman suorat lavat, hyvät viistot olkavarret, erinomainen rintakehä ja vahva lantio, hyvä turkki ja häntä, 
runsaat hapsut, sivuliikkeissä tehokas askel. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis, hyvin rakentunut uros jolla oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, kallolinja 
hieman taakse laskeva, erinomainen runko, ylälinja ja takaosa, erittäin hyvälaatuinen karva, hyvät liikkeet, 
miellyttävä käytös. 
 
TRIPLET BLUE MONDAY 16017/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue 
Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas 
juniori, hyvä pään malli, miellyttävä ilme, riittävät etukulmaukset, kokoon sopiva luusto, keskivahva luusto, ikään 
sopiva runko jossa sopiva pituus, saisi olla voimakkaammin kulmautunut takaa, kaunis karva, liikkuu hyvin. Tam-
pere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Busig junior-
hane, vackert välskuret maskulint huvud, korrekt bett, lite fattig i fronten, lite tunn i bröstkorgens nedre del, välver 
en aning över länden, utmärkt kors, tillräcklig knävinkel, låg fin has, fina tassar, rör sig lite ostabilt fram, rör sig 
väl när han vill, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro NUO ERI 2 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, riittävä luusto, kaunis ilmeikäs pää, 
hyvä kaula ja selkä, eturintaa saisi olla enemmän ja runko tilavampi, riittävät etukulmaukset ja hyvät taka-
kulmaukset, liikkuu hyvin, vähän takakorkea. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat NUO EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice blue, not the smallest today, nice masculine head with soft 
expression, good ear and teeth, strong neck, good topline and tailset, prefer wider front and needs more chest, 
nice ribs, enough angulation behind, good bone and feet, good movement but needs more drive, nice 
temperament. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan hyvä uros, hyvä pää ja kaula, sopusuhtainen runko ja hyvä ylälinja, eturintaa voisi olla hieman enem-
män, hyvälaatuinen karva, hyvä takaosa, hieman korkeahko häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 5.8. Olavi Nurmiranta SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 6.8. Juhani Heikniemi AVO 3 (a-3, b-3, c-7, d-10, e-3, f-3 = 29 pist). Ohjatusti jäl-
jelle, alkaa maavainuinen hieman hosuva jäljestys; välillä tarkastellaan metsän muitakin hajuja jäljen sivuilta, yksi 
tällainen johtaa hukkaan asti; kulmalla makaus merkataan ja siitä laajalla kaarrolla uudelle suunnalle, kulkee 
jäljen yli ja lähtee taas tarkastelemaan muita hajuja, toinen hukka; pysäytetään jälkityö ja rauhoitetaan koiraa 
tovi; siitä alkaa toisenlainen jälkityö, jälkitarkkaa etenemistä kulmalle, makaus merkataan ja takaa pienellä 
suunnantarkistuksella eteenpäin, taas jälkitarkkaa etenemistä kaadolle, jonka osoittaa pysähtyen nuuhkimaan. 
 
TRIPLET BLUE RIBBON 16018/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue 
Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Upstanding blue dog with good layback of shoulder, good bone and feet, well muscled quarters, tailset could be 
a little better, moved with drive and enthusiasm but a bit close behind. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila NUO ERI 1 
SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen hyvin kehittynyt nuori uros, erinomaista 
tyyppiä, oikeat mittasuhteet, kaunislinjainen pää jossa sopiva vahvuus, ystävällinen ilme, kaunis kaula ja ylälinja, 
hieman lyhyt pysty olkavarsi, oikean mallinen runko ja riittävä eturinta, keskivahva luusto, hyvin kulmautunut 
takaosa, kaunis hyvälaatuinen turkki, vapaat liikkeet ja kantaa itsensä hyvin, hyvä hännän käyttö, erinomainen 
luonne. Mikkeli KR 8.7. Sanna Kavén NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomainen tyyppi, ikäisekseen hyvin kehittynyt, miellyttävä pää ja ilme, oikea purenta, kaunis kaula, edestä 
riittävästi, takaa hyvin kulmautunut, ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä, vahva lanne, hyvä lantio, liikkuu 
edestä vielä löysästi, takaa hyvin, hyvällä sivuaskeleella, erinomainen karva, reipas illoinen käytös. Hyvinkää 



ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months old dog, 
good head shape, very good overall construction, excellent topline, sound mover, needs to develop in body. 
 
TRIPLET BY DESIGN JV-16 16021/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue 
Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen koko ja mittasuhteet, kaunis hyvälinjainen pää, kaunis kaula ja ylälinja, vahva luusto, erinomainen 
runko, niukka eturinta, lyhyt pysty olkavarsi, niukat kulmaukset edessä, voimakkaat takana, kaunis turkki, erin-
omaiset liikkeet. Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia NUO ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Super attractive dog of correct size, type and balance, gorgeous head and expression, 
correct neck and shoulders, well made body in general, lovely rounded ribs, I would prefer more of him in 
forechest, excellent topline, tailset and carriage, very sound mover, showing his lovely temperament. Jyväskylä 
KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely 
masculine head with good depth of stop, eye shape and expression, well set ears, moderate neck, square and 
compact body, good legs, very outgoing and cockery in his action, presented in very good coat and condition. 
Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Really lovely black and white, nice masculine head, lovely expression, good earset, strong neck, good topline 
and tailset, prefer little more chest, long legs behind, nice ribs, lovely coat condition, nice bone and feet, nice 
movement, enough drive, nice temperament. 
 
TRIPLET FAZERS BLUE Fi Mva JV-14 10472/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.B 
C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice 
head, poor expression, dark eyes, well balanced angulation, good topline, tail carriage could be slightly better. 
Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head and 
expression, happy temperament, good neck and ribcage, correct bite, well angulated, moves well, a bit close. 
Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine 
male, correct size and proportions, excellent breed type, strong masculine head that could be cleaner, sufficient 
neck, open front angulation, could have more forechest, good spring of ribs, correct tail and tailset, could have 
more bend of stifle, moves with short steps, shows the merry cocker temperament. 
 
TRIPLET FINLANDIA Fi Mva 10473/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.B C.I.E Fi & Ee 
& Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Imatra 11.6. Riitta Helle AVO 3 (a-2, b-4, c-3, d-10, e-3, f-2 = 24 pist). Koira rauhoitetaan 
ennen alkumakuuta, makuu tutkitaan yhdessä ja sitten valjaista ohjaten matkaan, jälkeä edetään maa- ja ilma-
vainulla jäljellä tai aaltoillen sen molemmin puolin; ensimmäisellä osuudella tarkistetaan parit linnun tuoksut mut-
ta palataan takaisin, yhdet sorkan jälkien tarkistelut vaativat napakan kehoituksen; suoraan ensimmäiselle kul-
malle mikä osoitetaan nopealla pysähdyksellä, kulman tausta tarkastaen seuraavalle osuudelle; vähän ennen 
toisen osuuden puoliväliä löydetään pienet sorkan jäljet mitkä viekoittavat pienen jäljestäjän väärälle polulle, 
ensimmäinen hukka; uusi alku vähän matkan päästä, edetään hyvin jonkin matkaa mutta sitten ne mokomat sor-
kan jäljet jäivät vaivaamaan, toinen hukka; uusi alku, kulmalle suoraan makuu vauhdista napaten pikaisesti, kul-
man takaa laajahkolla lenkillä viimeiselle osuudelle; viimeinen osuus hyvää jälkityötä, suoraan kaadolle mikä 
kiinnosti kovin; tänään harmittavat sorkan jäljet sotkivat muutoin hyvän jälkityön. Luumäki 17.6. Rauli Markelin 
AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-2, f-5 = 47 pist). Lähtömakaus osoitetaan ja James ohjataan valjaista jäljelle, jäl-
jestys on maa- ja ilmavainuista mukavaa kävelyvauhtia; jälkeä edetään pääosin jäljen päällä mutta välillä teh-
dään pieniä polveiluja jäljen sivuilla; makuut merkataan selvästi pysähtyen ja nuuskien ja kulmat tarkistuslenkillä; 
sorkkaa haisteli ja jatkoi matkaa, saisi olla siitä kiinnostuneempi. 
Jäljestämiskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Kouvola 19.9. Asko Kukkola VAHI 1. Kouvola 6.10. Asko 
Kukkola VAHI 1. 
 
TRIPLET HALPHEN RED C.I.E Lt Mva V-15 BaltV-16 TlnW-16 TlnW-17 24234/12 s.10.1.2012 i. Se Mva 
QuilMhair Innis-Dubh e. C.I.B Fin & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva Fi Jva Triplet 
Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sound moving, strong bodied red dog, kind expression but lacks stop, good angles and bone, moved straight 
and true, a little wide in front. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia AVO ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. True cocker type, wonderful head and expression, good length of neck, moderate 
shoulder angulation, well ribbed, strong muscled hindquarters, sound happy mover. Helsinki KV 8.12. Elena 
Adamovskaya, Venäjä VAL ERI 1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful dog with 
good head and very good proportions of body, good earset, correct angulations, good coat texture, good 
grooming, very good movement. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Good head and expression, correct bite, excellent neck and topline, a bit short upper arm, I’d 
prefer better feet, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 6 years old masculine male, good size and proportions, excellent breed type, head in 
correct proportions, parallel head planes, pleasing expression, excellent angulations in front and rear, good body 
substance, moves well in all sides, level topline, merry cocker temperament. 



Taipumuskokeet: Jokioinen 15.7. Elina Jalni SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen ja 
luottavainen, vastaa tarjottuun kontaktiin; suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus: 
hyväksytty. Tarkkaa verkkaista maavainuista hakua; koira tekee itsenäistä työtä ohjaajan lähellä riittävällä etäi-
syydellä; laukausta säpsähtää ja jatkaa; tulee heti kutsusta luokse ja antaa kytkeä. Jäljestys: hyväksytty. Alku-
makuu nuuhkitaan ja alkaa rauhallinen ja tarkka jälkityö, vain pieniä tarkastuksia sivulle; kulma tarkasti, kaato 
kiinnosti. Vesityö: hylätty. Totti ei tohdi uimasille. Tottelevaisuus: hyväksytty. Totti tottelee ohjaaja hyvin. Yhteis-
työ ja yleisvaikutelma: Totti tekee kaiken tarkkaan ajatuksella, rauhallinen pari. Heinola 23.8. Liisa Pajala SPA 0. 
Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Totti on rauhallinen ja kiltti uros; se tervehtii vaikkakin vähän ujostellen. 
Haku ja laukaus: hylätty. Totti aloittaa osuuden piehtaroimalla sammalikossa; se pysyttelee ohjaajan lähettyvillä 
paria pidempää pistoa lukuunottamatta; laukausta se säpsähtää mutta ei saa puhtia siitäkään, hakualue päin 
vastoin suppenee entisestään. Jäljestys: hyväksytty. Ohjatun alun jälkeen alkaa hieman empivä jäljestys; Totti 
tekee pieniä kierroksia jäljen sivuilla, kulma pienellä kaarroksella; lintua Totti nuuhkii ja alkaa sitten peitellä sitä 
sammaleella. Vesityö: hylätty. Tottia houkutellaan uimaan mutta tänään se jää kahlaamiseksi. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Totti tottelee hieman viiveellä mutta tottelee kuitenkin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: rauhallinen Totti 
ja maltillinen ohjaaja muodostavat eleettömästi työskentelevän työpärin. 
 
TRIPLET HAWKS EYE Fi Mva Fi & Se Jva 24235/12 s.10.1.2012 i. Se Mva QuilMhair Innis-Dubh e. C.I.B Fin & 
Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva Fi Jva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 23.4. Sari Nuolikoski VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-13, e-2, f-3 = 37 pist). Paavolle näy-
tetään alkumakuu ja ohjataan jäljelle, alkaa pääosin maavainuinen sopivavauhtinen jäljestys joka etenee jälki-
tarkasti; jokaisella osuudella Paavo tekee muutamia pieniä tarkistuksia jäljen sivuun; kaikki makuut merkataan 
pysähtyen ja haistellen; kulmista ensimmäinen tarkasti, toinen (jolla katko) veretyksen lopusta rengastaen uuden 
osuuden alkuuun, kolmas kulma tausta tarkistaen; sorkalle suoraan, jää seisomaan sorkan läheisyyteen ja luvan 
saatuaan nappaa suuhun; harmittavasti kolmannella osuudella Paavo ajautuu jäljen sivuun niin pitkälle että 
joudutaan palauttamaan takaisin jäljelle; hieno suoritus hukasta huolimatta. Virrat 7.5. Elina Kylmälä VOI 2 (a-4, 
b-8, c-8, d-13, e-2, f-2 = 37 pist). Ohjatusti jäljelle; kolmannen osuuden puoliväliin hyvää ja tarkkaa jäljestystä, 
sitten Paavo saa vainun jostain verijälkeä mukavammasta ja pyöritään ensin vauhdilla jäljen toisella ja sitten toi-
sella puolella kunnes ajaudutaan hukkaan asti; puhtaalta jäljeltä kulma tarkasti, vieläkin jäljestys meinaa her-
paantua mutta lopulta matka jatkuu; viimeinen osuus parilla lenkillä jäljen sivussa, katko jäljentekijöiden jälkiin 
tukeutuen; kulmat tarkasti; makauksista ensimmäinen ja viimeinen merkataan hyvin, toinen ja kolmas nopeasti 
pysähtyen; sorkalle takakautta ja sorkan kokoa ihmetellään hetki, sitten Paavo nappaa sorkan suuhunsa ja esit-
telee sitä ohjaajalle; paikoitellen erinomaista työskentelyä mutta metsän muut tuoksut osoittautuivat tänään liian 
mielenkiintoisiksi. Vihti 2.7. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-11, c-12, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Paavo rauhoitellaan 
ennen alkumakuuta ja ohjataan jäljelle, alkaa sopivaa vauhtia etenevä maavainuinen jälkitarkka jäljestys; toisen 
osuuden lopulla ja kolmannen alussa lyhyet tarkastukset; ensimmäinen kulma (jolla katko) veretyksen lopusta 
rengastaen ja hakien toisen osuuden alkuun, toinen kulma tarkasti ja kolmas pienellä taustan tarkastuksella; 
makauksista merkkaa kolme ensimmäistä hyvin, neljäs ohittuu juuri kun Paavo käy tutkimassa luurangon juuri 
ennen makuuta; suoraan kaadolle jolle jää nuolemaan sorkkaa; hieno suoritus koirakolta. Kouvola 9.7. Mari 
Myllynen VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Koira rauhoitetaan alkumakaukselle jonka tutkittuaan 
ohjattuna pääosin maavainuiseen jälkityöhön maastoon sopivalla vauhdilla; joka osuudella tehdään tarkistus-
pyörähdys, muutoin mennään jäljellä tai sen tuntumalla; makuista merkataan kaikki; ensimmäinen kulma (jolla 
katko) selviää nopeasti veretyksen lopusta uudelle alulle kaartaen, toinen kulma tarkasti, kolmas kulma taka-
pistolla; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa vain tarkistelut; erinomainen äänetön jälkityö. 
Sastamala 30.7. Tommi Sianoja VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 50 pist). Paavo rauhoitetaan ennen 
lähtöä ja ohjaaja tutkii yhdessä koiran kanssa alkumakuun; hyvin ohjattuna maa- sekä ilmavainuiseen aivan jälki-
uralla etenevään tehokkaaseen työhön; makuut merkkaa hienosti pysähtyen ja nuuhkien; tavalliset kulmat 
tarkasti, toinen (jolla katko) ensin parit rengastukset ja loppu tekijöiden jälkiin tukeutuen; suoraan sorkalle jonka 
omii; loistava suoritus. Mäntsälä 3.9. Rauno Koskinen VOI 1 (a-5, b-10, c-7, d-12, e-2, f-4 = 40 pist). Lähtö-
makauksen haisteluiden jälkeen ohjattuna jälkityöhön jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia, tosin 
muutamissa kohdin etenevyys on hidasta; kaikki osuudet jälkiuralla tai sen tuntumassa; ensimmäisellä osuudella 
parit pyörähdykset ja toisella yksi, viimeisellä yksi lenkki; toisella osuudella eteneminen on hidasta johtuen vähän 
vaikeampikulkuisesta maastosta; ensimmäinen kulma lähes jäljen mukaisesti, toinen kulma (jolla katko) selviää 
ihmisjälkiin tukeutuen, kolmas kulma lähes jäljen mukaisesti; makauksista kolme merkataan, viimeinen ylitetään; 
kaadolle suoraan, se kiinnosti. Oripää 17.9. Sari Nuolikoski VOI 2 (39 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
Kirkkonummi 1.10. Satu Koski VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-13, e-3, f-4 = 45 pist). Koira rauhoitetaan ennen 
alkumakuun osoittamista, sen tutkittuaan edetään krepitys ohjatusti, koira jäljestää maavainulla ja etenee 
maastoon sopivaa kävelyvauhtia; ensimmäinen, toinen ja kolmas osuus edetään jälkitarkasti, neljännellä 
osuudella muutamia tarkistuslenkkejä joista yhdellä tarvittiin ohjaajan oikea-aikainen kehotus muistuttamaan 
työtehtävästä; makauksista ensimmäinen, toinen ja kolmas osoitetaan, neljäs makaus ohitetaan tarkastuslenkin 
ohessa; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen kulma (jolla katko) selviää taustan tarkistuksella sekä 
jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen, kolmas kulma pienellä taustapyörähdyksellä; kaadolle suoraan, jää tutkimaan 
sorkkaa. 
 
TRIPLET HIS MAJESTY 49891/15 s.23.8.2015 i. Cassom Twist’N’Shout e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt 
Mva Fi & No & Se & Pohj Jva TlnW-13 PMVV-17 Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Savonlinna RN 27.5. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaisen tyyppinen vahva uros, hyvin täyttynyt runko, sopiva takaosa, riittävät etukulmaukset, 
vahva kaula, maskuliininen oikeailmeinen pää jossa hyvät linjat, runsas laadukas karva, ponnekkaat takaliikkeet, 



edessä saisi olla enemmän ulottuvuutta, reipas liikkuja. Keuruu RN 28.5. Harry Tast NUO ERI 1 SA PU1 SERT 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 kk, rungossa oikeat mittasuhteet, tyylikäs ja tasapainoinen 
ylälinja, kaunis niskan kaari, ilmeikäs puhdaslinjainen pää, olkavarret saisivat olla pidemmät, hyvät lavat, erin-
omainen luuston vahvuus, silkkinen turkki kaunissa näyttelykunnossa, väljät tehokkaat takaliikkeet, edessä vielä 
epävakautta. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen uros jolla erittäin hyvä pää, kaunis ilme, pää ja kaula, sopusuhtainen runko ja luusto, hyvin kulmautu-
nut, tyylikäs ylälinja, erinomainen karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Loppi 9.9. Anu Kokkarinen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Veeti on innokas 
ja vilkas, se ei niin välitä ihmisistä mutta koirat kiinnostavat. Haku ja laukaus: hyväksytty. Pistomaista rauhallista 
hakua, käyttää maa- ja ilmavainua; laukauksen jälkeen haku hieman parani; pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan. 
Jäljestys: hyväksytty. Varma maavainuinen suoritus, kulma hienosti; tulee vauhdikkaasti kaadolle, huomaa jäljen 
loppuneen ja kääntyy merkkaamaan kaadon; reipas suoritus rankassa maastossa. Vesityö: hyväksytty. Veeti 
tuumailee hetken, sitten lähtee uimaan ja tuo pukin rannalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvää tottelevaisuutta. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: iloista työskentelyä. 
 
TRIPLET JACKPOT 39438/13 s.27.5.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva HeVW-17 Great Escape Wild Goose Chase kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very well balanced, good topline, correct head and expression, good tailset, short loin, wonderful show attitude. 
Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old male, 
correct in type and proportions, very good head and neck, excellent shoulders, front, rounded ribs and length of 
ribs, strong in loin, merry temperament but today when going he is very wide in rear, looks bit unhealthy in rear. 
Rautjärvi 22.4. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan erinomainen, sopivan vahvuinen uros jolla miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula, sopiva luusto, 
hieman niukasti kulmautunut etuosa, toivoisin leveämmän ja täyteläisemmän eturinnan, sopiva runko, rodun-
omainen ylälinja, hieman lyhyt lantio, muuten normaalisti kulmautunut takaosa, liikkuu kapeasti edestä ja taka-
askel saisi olla tehokkaampi, erinomainen turkin laatu, luonne ja esiintyminen. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, 
Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sweet headed blue male with good angles, 
strong deep rib and well muscled quarters, good bone, moved happily but a little wide in front. Kotka KV 17.6. 
George Schogol, Georgia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, strong substance, a bit 
loose eyelids, long enough head, a bit empty front, level topline, high tailset, a bit shy. Hyvinkää ER 7.10. Brian 
Foster, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good outline, well shaped head, short 
and compact, lacks angulation in front and is cow-hocked behind. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, 
Venäjä AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful dog, compact body, good head, good 
earset, a little straight in shoulders, good neck, good hindquarter angulations, good chest and ribcage, very good 
coat texture and good grooming, good topline, needs more reach and drive. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, 
Portugali AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. I’d prefer more masculine head, correct stop and 
bite, good neck, well angulated, nicely shaped body, in movement could show more drive. Helsinki KV 10.12. 
Herdis Hallmarsdottir, Islanti AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old masculine 
male, correct size and proportions, masculine head, pleasing expression, normal angulation in front and behind, 
good body substance, short coupled, correct tail and tailset, merry temperament. 
Taipumuskokeet: Luumäki 22.7. Meerit Kuparinen SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. Heinola 23.8. Liisa Pajala 
SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Vilkas uros joka on ystävällinen ihmisille mutta mahtailee vähän 
muille koirille. Haku ja laukaus: hyväksytty. Tristan aloittaa suppealla kuviolla maavainua käyttäen mutta laajen-
taa haun edetessä kuvion riittäväksi; laukaus innostaa sitä selvästi ja hakualue laajenee riittäväksi. Jäljestys: 
hyväksytty. Perehdytys tehtävään hyvin ja aloitetaan sopivavauhtinen jäljestys, kulman jäljen mukaisesti; vähän 
ennen kaatoa Tristan pitää tuumaustauon mutta ohjaajan kehotuksesta etenee viimeiset metrit kaadolle. Vesityö: 
hylätty. Tristania houkutellaan uimaan ja lopulta se meneekin mutta uintimatka (1 m) ei riitä; uusintaheitto ei 
houkuta Tristania sen enempää. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee hienosti, yksi käsky riittää. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: ohjaajan ja koiran rauhallinen yhteistyö on mukavaa katsottavaa. 
 
TRIPLET KINGKONG C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva LtV-15 Fi & Se Jva 46956/10 s.28.6.2010 i. 
Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Fi Mva Triplet Irish Romance kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Virrat 18.6. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Reipas lähtö ja 
jäljestys; joka osuudella laajempi tarkistus, muuten melko jälkitarkkaa työskentelyä; kulmauksista yksi tarkasti, 
yksi hieman oikaisten, katkokulma parilla kaarroksella; makauksista kaksi tarkistaen, loput yli; kaatokäytös 
hyväksytty. 
 
TRIPLET KNOW BY HEART 14543/17 s.25.12.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Triplet 
Yours Truly e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva TlnW-13 PMVV-17 Great 
Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Mäntyharju KR 26.8. Eeva Resko PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookas, hyvät mittasuhteet omaava urospentu, hyvä pää ja ilme, riittävän pituinen kaula, tiivis hyvä selkälinja, 
riittävän pituinen olkavarsi, hyvä luusto ja runko, hyvä takaosa ja matala kinner, liikkui hyvin silloin kun halusi. 
Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Beautiful dog, compact body, very good head, good earset, a little straight in shoulders, very good hindquarter 
angulations, good ribcage and chest, good bones, needs more reach and drive. Helsinki KV 9.12. Rui 
Goncalves, Portugali JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head, well pigmented eyes 



but a bit round, excellent neck, well angulated front and behind, excellent ribcage, good bone, a bit long in loin, 
moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Masculine male, Correct size, a bit long in proportions, masculine head in correct proportions, head planes 
could be more parallel, eyerims could be tighter, normal front angulation, well angulated in rear, level topline, 
unfortunately he is not showing himself on move. 
 
TRIPLET OLYMPIAID Fi & Se Jva 15556/12 s.27.12.2011 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva 
Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Ee & Lv & Lt & Balt VMva EeVV-15 Lochdene Silver 
Belle kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Arto Kylmälä VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-4 = 43 pist). Ohjaaja osoittaa 
Topiakselle alkumakuun ja ohjaa tarkasti jäljelle, koira työskentelee pääosin maavainua käyttäen; ensimmäisellä 
osuudella vain yksi pieni lenkki jäljen sivuun, muutoin jäljellä tai tuntumassa edeten, kulma tarkasti; toisella osuu-
della oleva hakkuu tuottaa vaikeuksia ja Topias pyörii useita rengastuksia ja lopulta löytääkin takaisin jäljelle, 
loppuosuus hyvin kulmalle jossa katko; Topias ajautuu hieman sivuun ja tuntuu joutuvan vaikeuksiin, sitkeällä 
työllä jäljentekijöitten jälkiin tukeutuen oikea suunta löytyy; kolmas ja neljäs osuus varsin mallikasta työskentelyä 
ja kulmakin tarkasti; makauksista toisella pysähtyy selvästi, muut vauhtia hiljentäen ja kuonoa makauksella käyt-
täen; pisteitä laskee tänään vaillinainen makausten merkkaus ja vaikeudet katkolla ja hakkuuaukiolla. Sasta-
mala 30.7. Tommi Sianoja VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-9, e-3, f-5 = 43 pist). Topias nuuhkii alkumakuun ja ohjataan 
hyvin päivän tehtävään, alkaa pääosin maavainuinen kaikki osuudet aivan jälkiuralla etenevä työ, vauhti on 
maastoon sopivaa leppoista kävelyvauhtia; tavalliset kulmat tarkasti, ensimmäinen (jolla katko) ensin pikku-
lenkillä takaa, loppu tekijöiden jälkiin tukeutuen; mutta ne makaukset, niillä ei jarrut tahdo toimia, vain kolman-
nella pysähdytään nopeasti nuuskimaan, muilla nenä kyllä laskee normaalia alemmas mutta vauhti ei pysähdy; 
kaadolle suoraan ja nappaa sorkan suuhunsa; tänään muuten täydellisen työn pisteitä pudottaa makaukset. 
Kirkkonummi 6.8. Satu Koski VOI 2 (a-3, b-8, c-4, d-10, e-3, f-4 = 32 pist). Koira rauhoitetaan ennen alku-
makaukselle kutsumista, alkumakaus merkataan, krepitys ohjatusti, koira etenee maavainulla ja maastoon sopi-
vaa kävelyvauhtia; ensimmäinen ja toinen osuus edetään jälkitarkasti, kolmannella osuudella koira tarkastelee 
riistan jälkeä veriuran molemmin puolin useamman kerran; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen kulma (jolla 
katko) selviää jäljentekijöiden jälkien avulla, kolmannelta kulmalta koira jatkaa yli aina hukkaan asti; osoitetaan 
puhdas jälki, loput jäljestää mallikkaasti; makauksista kolmas osoitetaan, muut kävellään yli; kaadolle suoraan, 
jää tutkimaan sorkkaa. 
Luonnetesti: Lohja 12.6. Auli-Riitta Kiminki ja Pirjo Ojala-Laine LTE (158 pist). 
 
TRIPLET POLAR STAR 16011/16 s.6.1.2016 i. Vitahotellets Herr Arne e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt 
Mva Triplet Haliotis Iris kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Male of good size and overall breed type, masculine head with pleasing expression, good length of neck 
in to well laid shoulders, square in his body shape but needs a touch more spring of rib and time to mature in his 
frame, outgoing and in first class condition. 
 
TRIPLET PRINCIE DIAMOND BaltJV-16 16013/16 s.6.1.2016 i. Vitahotellets Herr Arne e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & 
Lt & Lv & Balt Mva Triplet Haliotis Iris kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Upstanding black male with good body proportions, good angles, bone and feet, moves soundly holding topline 
but sometimes not with enthusiasm, very appealing head. Saarijärvi KR 23.7. Irina Poletaeva NUO ERI 1 SA 
PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima, kaunis pää ja 
ilme, saksipurenta, oikeat mittasuhteet ja luusto, kaunis kaula, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, erinomainen 
rintakehä, hyvin kulmautunut, riittävä askelpituus, voisi näyttää enemmän temperamenttia, upea karva. 
 
TRIPLET QUARTZ C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva TlnVW-16 EeVV-16 
LvVV-16 BaltVV-16 VV-16 Fi & No & Se & Pohj Jva 42509/07 s.8.5.2007 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 
Finemoon Second Sight e. Ie Mva V-06 Baysway Love Affair kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good head type, good substance, well angulated, correct coat, topline bit soft and wobbly because of 
age. Rautjärvi 22.4. Reia Leikola-Walden VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET RYP1 BIS1 BIS1-VET. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa kunnossa esitetty 10-vuotias veteraani jolla erinomaiset mitta-
suhteet, kaunis pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, hyvä runko, liikkuu suju-
vasti kuin nuori koira ja vapaalla hihnalla, erinomainen turkin laatu, ihastuttava luonne. Ruovesi RN 29.4. 
Hannele Jokisilta VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET BIS3-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ihas-
tuttava veteraani, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen, oikealinjainen pää, hieman kuivunut kuono-osa, hyvä 
kaula, erinomainen eturinta ja kulmaukset, hyvä luusto, oikean mallinen runko, hieman pehmeä karva, hyvä 
luonne, liikkuu erittäin hyvin oikealla asenteella. Ikaalinen RN 13.5. Harri Lehkonen VET ERI 1 SA PU1 ROP 
ROP-VET RYP3 BIS4-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin säilynyt vahva 10-vuotias 
uros, maskuliininen komea pää, hyvät tasapainoiset kulmaukset, hyvät mittasuhteet ja ylälinja, erinomainen turk-
ki ja liikkeet. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET RYP4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful blue roan, lovely head and expression, excellent shape of 
body, moves the way I like it, correct reach and drive and merry tail action, lovely coat and condition, not 
showing his age at all, a beautiful dog in every aspect. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila VET ERI 1 SA PU1 VSP 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen veteraaniuros jolla on oikeat mittasuhteet ja 



erinomainen tyyppi, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, kaunismuotoinen uroksen pää jossa sopiva vahvuus, 
miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt pysty olkavarsi, oikean mallinen runko, hyvä luusto, kauniisti 
hoidettu hieman turhankin runsas turkki, kohtuullisesti kulmautunut takaa, oikea-asentoinen häntä, vapaat liik-
keet, kantaa itsensä hyvin. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro VET ERI 1 SA PU4 ROP-VET. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 10 years, masculine male, in excellent type by proportions and size, excellent head and 
expression, well set ears, excellent neck, super topline for age, a bit narrow in front, needs more angulations in 
front and rear, excellent ribcage and body, excellent coat quality and condition, excellent movement from all 
sides, enjoys shows still, [eläinlääkärintodistus esitetty: häntä]. Saarijärvi KR 23.7. Irina Poletaeva VET ERI 1 
SA PU3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10-vuotias, erinomainen tyyppi ja kunto ikäisek-
seen, erittäin urosmainen, vahva luusto, melko hyvä pää, saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehän 
pituus, oikeat kulmaukset, liikkuu vapaasti, iloinen temperamentti, erinomainen karva ikäisekseen, häntäampu-
taatiosta on eläinlääkärin ja Kennelliiton todistus. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen VET ERI 1 SA 
PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyväkuntoinen ja iloisesti käyttäytyvä veteraani 
joka edustaa myös erinomaista rotutyyppiä, hyvä pään pituus ja profiili, tummat kirkkaat silmät, puhtaat hyvin 
hoidetut hampaat, erinomainen karvan laatu, oikea selkälinja, liikkuu edelleen vetävästi ja on lihaksikas ja 
kiinteä, iloinen käytös. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 10½-vuotias, kaunislinjainen veteraaniuros jossa ikää ei huomaa, melko hyvälinjainen 
pää, tummat silmät, hyvä ilme, kuonossa hyvä vahvuus ja huulilinja, hyvä eturinta, viistot lavat, hieman lyhyet 
suorat olkavarret, hyvä tilava rintakehä, hyvä lantion asento, hyvä turkki ja häntä, runsaat hapsut, hyvä yhden-
suuntainen edestakaisliike, tahdikas iloinen liike. Mäntyharju KR 26.8. Eeva Resko VET ERI 1 SA PU1 ROP 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen uros, erinomaista rotutyyppiä, erin-
omainen pää, kauniit tummat silmät, erinomainen ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä eturinta, erin-
omainen runko, liikkuu kauttaaltaan erittäin hyvin. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini VET ERI 2 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen 10-vuotias veteraani, tyylikkään klassinen pää, kauniit silmät, hyvä-
asentoinen kaula, hieman pyöristynyt rintakehä, hyvä rakenne takana, liikkuu edelleen hyvällä askelpituudella, 
erittäin miellyttäväilmeinen veteraani. Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia VET EH 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Well shaped head, quite short coupled, moderate angulation in both ends, quite 
sound mover. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Balanced, correct headpiece, moderate neck, good bones, legs, and feet, square in his 
body, active and merry on the move with good positive gait, a dog of good size and overall breed type, is 
balanced and presented in first class coat condition, a credit to his ower for his age. Jyväskylä KV 15.10. 
Ronny Blomme, Alankomaat VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, compact in body, very nice masculine head and expression, excellent body, nice forechest and 
ribs, excellent angulations, bone and feet, nice temperament on the move with nice tail action [eläinlääkärin-
todistus esitetty hännästä]. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen veteraani, kaunis ilmeikäs pää, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja ja sopi-
vasti kulmautunut takaa, erinomainen runko ja luusto, erittäin hyvälaatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttä-
vä käytös. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat VET ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Really nice blue, almost 11 years, lovely head with good proportions and nice expression, nice 
ear, eye and teeth, strong neck, good topline and tailset, enough normal angulations, strong ribs, good bone and 
feet, still in lovely condition and coat, nice movement, lovely temperament. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila 
VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaniuros jolla 
kaunis ilmeikäs pää, kaunis kaula ja erinomainen runko, hyväasentoiset raajat, karva vielä erittäin hyvässä 
kunnossa, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös, ikään nähden harvinaisen hyvässä kunnossa. Helsinki KV 
8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, correct 
head, good earset, a little straight in shoulders, good chest and ribcage, very good coat texture, good 
hindquarter angulations, moves ok. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VET ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Bigger but correct type, excellent head, expression and type, correct neck, excellent 
bone and ribcage, good coat condition, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti VET ERI 
2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 years old male shown in good condition, just a bit leggy but 
gives the correct square look in body, elegant head for his age, well angulated front and rear, good body 
substance, excellent topline that slopes towards correctly set tail, moves well from all sides. 
 
TRIPLET RAINY BLUE 16861/17 s.16.1.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva TlnW-13 
Skjervtun’s Wanna Be e. Fi & No & Se & Pohj Jva Triplet Oyster Pearl kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erit-
täin hyvä tyyppi, sopiva koko, luusto voisi olla vahvempi, hyvä pää, vahva selkä, hyvä eturinta, runko saisi olla 
tilavampi, riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, etuaskel saisi olla pidempi. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila 
JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt nuori uros jolla oikeat mittasuhteet, kaunis-
ilmeinen pää, hieman korostunut otsa, kaunis kaula, erinomainen ylälinja, ikään nähden hyvin kehittynyt runko, 
erittäin hyvä takaosa, lupaava karva, liikkuu hyvin, vilkas miellyttävä luonne. 
 
TRIPLET UNBELIEVABLE PORTHOS 44396/16 s.23.7.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-
14 RigaW-15 Triplet Varangian e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-15 LtV-16 Triplet Declares A 
War kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Almost 9 months old, good type, bit long in proportions, very good head type, very good front angulations, bit 
straight in shoulder which you can see in move, good topline, very good rear angulations, merry temperament, 



very good in movements, would want him a bit more compact. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia 
JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months old black with good body development, excellent 
bone and feet, good angles fore and aft, head needs to develop, moved soundly and happily. Joensuu KV 12.8. 
Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, would like 
more stop, good bone, nice shoulders nicely set, good angulation at the back, slightly big for my liking. Joensuu 
KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 months 
old, up to size, very nice head with good expresssion, correct bite, enough neck, well angulated in front, well 
developed body and chest, very well angulated behind, still needs to develop in movements. Kouvola RN 22.10. 
Paavo Mattila JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros joka voisi olla aavistuksen 
lyhyempi, kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, hyvä runko, sopivasti kulmautuneet raajat, 
erinomainen karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. 
 
TRIPLET VIKING WARRIOR C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 15738/12 s.19.12.2011 i. C.I.B C.I.E Fi 
& No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt 
Mva Fi & No & Se & Pohj Jva TlnW-13 PMVV-17  Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Taipumuskokeet: Jokioinen 15.7. Elina Jalni SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen ja 
luottavainen koira joka tulee mielellään kutsusta rapsuteltavaksi; suhtautuu ystävällisesti toisiin koiriin. Haku ja 
laukaus: hyväksytty. Rauhallista, verkkaista, pääasiassa suppeahkoa maa- ja ilmavainuista hakua, irtoaa kuiten-
kin riittävästi pidemmälle; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa; hajuissa hakuun tulee lisää intoa, tulee kutsusta 
luokse ja antaa kytkeä. Jäljestys: hyväksytty. Alkumakuu osoitetaan ja alkaa innokas, varma ja sopivavauhtinen 
jälkiuran päällä aaltoileva jälkityö; kulma tarkasti ja kaato kiinnosti. Vesityö: hyväksytty. Varman rauhallisesti 
veteen ja tuo pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä tottelevaisuus. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
varma suorittaja joka tekee kaiken omalla tahdillaan, mainio pari. 
Luonnetesti: Lohja 12.6. Auli-Riitta Kiminki ja Pirjo Ojala-Laine LTE (148 pist). 
 
TRIPLET WILLIAM THE CONQUEROR 55495/14 s.18.10.2014 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 
C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva Triplet Viking Queen kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Virrat 18.6. Hannu Palonen AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Reipas lähtö ja 
jäljestys; joka osuudella vähän isompi tarkistus, muuten melko jälkitarkkaa jäljestystä; makuut ja kulmat tarkasti; 
kaatokäytös hyväksytty. 
 
TRIPLET X C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva LVV-16 Fi & Se Jva 14402/11 s.29.8.2010 i. Claramand 
Serious Black e. C.I.B Fin & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva Fi Jva Triplet Lapis 
Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6 years old male, excellent in type, excellent head and expression, excellent front, shoulders, front angulations 
and feet, excellent neck, round ribs, straight topline, excellent behind, excellent coming, going and sidegait. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 23.4. Piia Kairenius VOI 0 (0 pist). Hyvä ohjattu lähtö, Täxä aloittaa määrä-
tietoisen lähes jälkitarkan jälkityön maa- ja ilmavainua käyttäen välillä aaltoillen maaston mukaan jäljen molem-
min puolin; vauhti on erittäin hyvin maastoon sopivaa; ennen ensimmäistä kulmaa ajautuu tuoreille sorkanjäljille 
eikä palaa omatoimisesti veriuralle vaikka tekeekin sen eteen lopussa runsaasti töitä; sama toistuu kaksi kertaa 
toisella osuudella, osuuden puolivälissä ja aivan ennen toista kulmaa (jolla katko), koe keskeytyy ja mennään 
harjoitellen kaadolle; kokeen keskeytymisen jälkeen mallikasta jäljestystä, valitettavasti Täxää kiinnostivat 
tänään tuoreet sorkanjäljet verijälkeä enemmän; makaukset Täxä merkkaa hyvin, myös kaadon osoittaa selvästi 
pysähtyen nuuhkimaan. Pyhtää 7.5. Karoliina Viitamäki VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-11, e-3, f-4 = 36 pist). Koiralle 
osoitetaan alkumakuu joka nuuhkitaan, ohjaten jäljelle, alkaa tarkka maa- ja ilmavainua hyödyntävä jäljestys; 
ensimmäinen ja toinen osuus vauhdikasta jäjlestystä, kolmas ja neljäs osuus rauhallisempaa tahtia; osuudet 
yksi, kaksi ja kolme ovat tarkkaa jäljestystä yhtä huolimattomuutta lukuun ottamatta; neljännellä osuudella riistan 
hajut pyöristyvät ja vesilammikko houkuttelee, koira ajautuu kylpyhetkensä jälkeen jäljen yli ja joudutaan palaut-
tamaan, hukka; ensimmäinen makaus nopeasti yli nuuhkaisten, toinen ohi, kolmas ja neljäs merkaten hienosti 
pysähtyen ja nuuhkien; ensimmäinen kulma (jolla katko) veretyksen loppuun ja ulkokautta kaartaen veretyksen 
alkuun, toinen kulma tarkasti, kolmas takakautta kaartaen; harmittava työtapaturma kylpyreissun jälkeen him-
mensi muutoin hienoa työtä. Loppi 21.5. Karla Sohlman VOI 0 (0 pist). Täxä tutkii lähtömakauksen hyvin ja saa-
tetaan mallikkaasti veriuralle, alkaa rauhallista vauhtia etenevä jäljestys jossa käytetään pääosin maavainua; heti 
alun opastuksen jälkeen Täxä aloittaa ison rengastuksen takaisin lähdölle mutta sitten matka jatkuu; makuun 
merkkaa hyvin mutta jää sen viereen istumaan, useiden kannustusten jälkeen matka jatkuu kulmalle, matkan 
aikana tehdään parit pistot ja rengastukset; ensimmäinen kulma (jolla katko) oikaistaan toiselle osuudelle, sitä 
mennään pätkä mutta lähdetään kaartamaan takaisin katkokulmalle, sen takaa matka jatkuu aina niin kauaksi 
että tuomitaan ensimmäinen hukka; uusi yritys toiselta osuudelta ja se mennään hyvin, makuu tutkitaan hyvin, 
toisella kulmalla matka jatkuu aina niin kauaksi että tuomitaan toinen hukka; uusi yritys kolmannen osuuden 
alusta ja mennään liki puoltaväliä hyvin mutta taas mennään, kolmas hukka ja koe keskeytyy; harjoitellen 
kaadolle joka kiinnosti; Täxä, tämä metsien räpsyripsi, osaa kyllä jäljestää mutta tänään lukuiset sorkka-
houkutukset saivat työtehtävän unohtumaan. Virrat 18.6. Hannu Palonen VOI 0 (0 pist). Rauhallinen lähtö ja 
jäljestys, muutamia laajempia tarkistuksia ja yksi täyskatko; katkokulmalla laajoja lenkkejä ja lopulta ihmisjälkiä 
pitkin, muut kulmat tarkasti; makauksista kaikki muut tarkistetaan paitsi viimeinen, se nyökäten yli; kolmannen 
osuuden alussa poistuu jäljeltä, hukka; ajan ylityksestä keskeytetään; kaatokäytös hyväksytty.  
 



TRIPLET YOURS TRULY C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 41025/14 s.20.5.2014 i. Gb Mva 
Kyna By Request e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva BaltV-16 Fi & No & Se & Pohj Jva Triplet Karamel 
kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 2 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pitkä pää, kuono voisi olla hieman voimakkaampi, vahva luusto, erin-
omainen eturinta ja runko, kaunis kaula ja ylälinja, voimakkkaasti kulmautunut kinner, erinomaisesti kulmautunut 
edestä, käyttää häntäänsä erinomaisesti, kaunis turkki. Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat VAL ERI 1 SA 
PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent overall proportions short loin, well sprung ribs, 
nice neck, typical head, low set tail. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia VAL ERI 3 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome light blue roan with strong body and good muscling, good angles fore 
and aft, excellent bone, tight feet, moved with drive with excellent head and tail carriage. Oulu KV 15.7. Davor 
Javor, Kroatia VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice dog 
of a good type, excellent head, dark eyes, excellent expression, low set tal, good neck and topline, very good 
angulation, excellent bone and body, excellent temperament, excellent coming and going, correct in movement.  
Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Portrays lovely breed type, very well proportioned, good front and hind angulations, head is well proportioned 
and correct stop, nice dark eye, gay merry movement and correct tailset. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, 
Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male with 
good skull and depth of muzzle, correct stop, good eye shape, well set ears, good length of neck, well 
assembled front, good bones, compact body with well sprung rib, well muscled quarters, active and outgoing, 
moved with good drive and width in his rear action, steady in his front action and holds a nice and balanced 
outline going around, presented in very good coat and condition. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila VAL ERI 1 
SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros jolla erittäin hyvä pää, kaunis 
ilme ja kaula, hyvin tyylikäs ylälinja, erinomainen runko, sopivasti kulmautuneet raajat, erinomainen karva, liikkuu 
erinomaisesti, miellyttävä käytös. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Good head and expression, correct neck, well angulated, good coat, moves well, a bit wide in 
rear. 
 
TWO PINE’S CRACK HARDY 55199/13 s.18.10.2013 i. Gallinagos Still Lovin’ You e. Two Pine’s Illusion Of Hug 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen AVO ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Vankkarakenteinen uros jolla oikeat ääriviivat, voimakas pää, tummat silmät, hyvä pigmentti, hieman 
voimakkaat kulmakaaret, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, eturinta ja runko, hyvä hännän kiinnitys ja raajojen 
luusto, tiiviit käpälät, erittäin hyvät edestakaisliikkeet, liikkuu sivulta hyvällä rytmillä, takaliikkeessä voisi olla hie-
man enemmän potkua, hyvä karvapeite, riittävän iloinen käytös. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada AVO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice expression, head planes are a little off, bite is level, good 
angulation in front and behind, going away is hocking out, has very merry attitude. 
 
TWO PINE’S JUST FOR FUN 14919/15 s.18.12.2014 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Two Pine’s Nice As Pie 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Oulainen RN 6.5. Hannele Jokisilta AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka 
maskuliininen kokonaisuus, voimakas uroksen pää, sopiva kaula, riittävät etukulmaukset, hyvät takana, voima-
kas luusto, mittasuhteiltaan hieman matalaraajainen ja pitkärunkoinen, runsas turkki, rauhallinen luonne, peh-
meä selkä liikkesssä, liikkuu hyvin. Kajaani RN 30.7. Tiina Illukka AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Pienehkö, kaunislinjainen, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, erinomainen etuosa, takaosa saisi 
olla voimakkaampi, kaunis karva, sivuliike saisi olla tehokkaampi, kaipaa lisää itsevarmuutta esiintyäkseen 
rodulle tyypillisesti. 
 
TWO PINE’S LEGEND 21254/15 s.18.2.2015 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Two Pine’s Volcanic Activity 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, kaunisilmeinen hyvälinjainen pää, hyvä purenta, erittäin kauniit 
silmät, hyvät korvat, hyvä kaula ja ylälinja, oikein kulmautunut edestä ja takaa, hyvä eturinta ja runko, hyvä 
luusto, erinomainen hännän kiinnitys ja asento, liikkuu erittäin hyvin. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppel-
reiter, Itävalta AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful type, masculine head, would 
like a bit softer expression, short compact body, excellent angulations, very nice coat quality, moves ok with nice 
tail action. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Short coupled black male with sweet head and expression, good neck and angles, deep ribs with short loin and 
wide strong quarters, moved out but not with enthusiasm. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO 
ERI 1 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, tiivis runko, pää 
voisi olla hieman pitempi ja jalompi, pitkä kaula, täyteläinen rintakehä, hyvä lapakulmaus ja täyteläinen eturinta, 
hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, hyvä karva, liikkuu reippaasti ja yhdensuuntaisesti. Heinola KR 20.8. Tuula 
Savolainen AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, hyvät rungon mittasuhteet, 
hyvä sukupuolileima, hyvät pään linjat, keskitummat silmät, kuonossa hyvä pituus, hyvä eturinta, hyvät etu-
kulmaukset, tilava vahva runko, hyväasentoinen leveä lantio, hyvä karvan laatu ja häntä, runsaat hapsut, sivu-
liikkeessä hyvä askelpituus, yhdensuuntainen edestakaisliike. 
Taipumuskokeet: Juva 15.7. Veli Nurminen SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. Mikkeli 13.8. Hanna Lahtinen SPA 
0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Ujo uros; huomioi toiset koirat mutta ne eivät erityisesti kiinnosta; 



tulee tutustumaan mutta ei ole kiinnostunut muista ihmisistä. Haku ja laukaus: hyväksytty. Rufus hakee verk-
kaisesti mutta hyvinkin kiinnostuneesti tutkien pääosin maavainulla; laukauksesta pistomainen haku laajenee 
hännän heiluessa vilkkaasti; pitää silmällä ohjaajaa, tulee kutsusta luo. Jäljestys: hyväksytty. Rufukselle osoite-
taan alkumakuu ja ohjataan jäljelle; se jäljestää hyvällä vauhdilla alusta loppuun itsenäisesti aaltoillen jäljen 
molemmin puolin; kulmalle tarkistuslenkillä; sivusta kaadolle jota nuuhkii. Vesityö: hylätty. Rufus kahlaa mutta ei 
ui. Tottelevaisuus: hyväksytty. Koira on ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rufus suhtautuu 
vakavasti elämään mutta kuitenkin jäljestys oli sille hyvin mieluista; tehtäviä suoritettaessa sen häntä vispaa 
innokkaasti; ohjaaja on eleetön ja koirakon yhteistyö sujuu mainiosti. 
 
TWO PINE’S NEPTUNE 31647/15 s.2.5.2015 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 
HeW-16 V-16 Backhills You’re the Man e. Two Pine’s Zip Code kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Short blue dog with good angulation, legs and feet, needs to develop in body, well muscled, moves with 
enthusiasm, unfortunately he does not have a scissor bite. 
 
TWO PINE’S PAVAROTTI 43720/15 s.6.7.2015 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-
13 HeW-16 V-16 Backhills You’re the Man e. Two Pine’s Bona Fide kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka-
rakenteinen uros jolla hyvät mittasuhteet, vahva pää, raskas kallo, voimakas otsapenger, hyvä kaula ja ylälinja, 
erinomainen runko, kapea eturinta ja ahdasasentoiset etuliikkeet, niukat kulmaukset edessä, hyvät takana, hyvä-
asentoinen häntä, liikkuu tehokkaalla sivuaskeleella, hyvä turkki. Lieksa RN 27.5. Viveca Lahokoski NUO EH 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen vankka uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat 
ja erinomainen kuonon täyteläisyys, erinomainen kaula ja lavan asento, riittävä eturinta, hieman ulkokierteiset 
eturaajat, erinomainen luusto, runko ja vahva lanne, hyvä turkin laatu, liikkeessä hieman laskeva selkälinja ja 
tulisi käyttää häntäänsä iloisemmin, tarvitsee lisää itseluottamusta ja iloisuutta tuodakseen parhaat puolensa 
esille. 
 
TWO PINE’S RAINBOW’S END 17090/16 s.18.1.2016 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Fi Mva Two Pine’s 
Zzap kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 11.6. Mats Jonsson, Ruotsi JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Rejäl hane med goda proportioner, välskuret huvud med bra uttryck, mycket bra över- och underlinje, något 
brant kors, väl lång svans, korrekt vinkiling, passande benstomme, goda rörelser. Kouvola RN 22.10. Paavo 
Mattila NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman tukevassa kunnossa esitetty hyvin rakentu-
nut uros, hyvät mittasuhteet, voimakas otsapenger, kaunis kaula, vahva runko, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä 
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
TWO PINE’S UNDERLINE 36471/16 s.30.5.2016 i. Two Pine’s Eggs In One Basket e. Two Pine’s Zip Code 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas pentu 
jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, vielä kapea kuono-osa ja kevyt alaleuka, riittävä kaula, tällä hetkellä 
voimakkaasti laskeva ylälinja, vahva luusto, kapea eturinta, oikea-asentoinen häntä, niukasti kulmautunut edestä 
ja takaa, liikkuu tällä hetkellä lyhyellä askeleella, vielä kauttaaltaan pumpulisessa pentuturkissa, esiintyy hyvin. 
 
TWO PINE’S YORKSHIRE PUDDING 54189/16 s.15.10.2016 i. Merry Cocktails Gildor e. Two Pine’s Halo kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Kotka PN 13.5. Tarja Löfman BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk vanha, masku-
liininen, aavistuksen pitkärunkoinen uros, hyvä purenta, oikeat pään mittasuhteet ja linjat, oikein kiinnittyneet 
korvat, tilava rintakehä jossa hyvä syvyys, hyvin kulmautunut, lanneosa voisi olla lyhyempi, liikkuu hieman halut-
tomasti tänään. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
7 months old golden with enough development in head for his age, good neck, chest and angulation, strong rib 
and quarters, a little long in loin, moved well with good fore reach when settled. 
 
TÄHTIMETSÄ GRANDY 23212/09 s.23.3.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. 
Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila 
Rallytoko: Rusko 10.9. Tiia Hämäläinen ALO HYV (94 pist). Rusko 16.9. Pia Heikkinen ALO HYV (99 pist). 
Loimaa 26.11. Anna Klingenberg ALO HYV (96 pist) RTK1.  
 
TÄHTIMETSÄ LUCAS Fi & Ee Mva Fi Jva 13431/12 s.16.12.2011 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea 
Captain e. Tähtimetsä Hilma kasv. Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Tammela 23.4. Veijo Suoranta VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvä ohjattu 
aloitus, alkaa maavainuinen sopivavauhtinen jälkityö; kaikki osuudet lähes jälkitarkasti, vain muutama pieni tar-
kistus jäljen sivuun; makauksista osoitetaan kolme, ensimmäinen ohitetaan; ensimmäinen kulma missä katko 
parilla rengastuksella veretyksen lopusta alkuun, toinen pienellä tarkistuksella, kolmas kulma jälkitarkasti; kaa-
dolle sivusta koukaten, osoitti nuuhkien; erinomaista jälkityötä. Hämeenlinna 7.5. Veijo Suoranta VOI 1 (a-5, b-
11, c-10, d-8, e-3, f-4 = 41 pist). Ohjatusti jäljelle, alkaa reipasvauhtinen pääosin maavainuinen jälkityö; osuudet 
lähes jäljen mukaisesti, vain ennen toista kulmaa (missä katko) tarkastukset jäljen molemmin puolin, kolmannella 
yksi isompi tarkastus; katkokulma muutamalla pyörähdyksellä uudelle osuudelle (kulmalla oli pyörinyt kauriita, 
samoin kolmannella osuudella), ensimmäinen kulma pienellä tarkastuksella, kolmas jäljen mukaisesti; makauk-



set joko ylitetään tai ohitetaan, vain viimeinen nuuhkaistaan nopeasti; kaadolle suoraan, osoittaa haistellen ja 
nuollen; erinomaista jälkityötä mutta makaukset veloittavat pisteitä. Mänttä-Vilppula 21.5. Elina Kylmälä VOI 1 
(a-5, b-10, c-9, d-11, e-3, f-4 = 42 pist). Lähtömakaus nuuhkitaan ja ohjatusti jäljelle; hyvää jäljestystä ensimmäi-
sen osuuden alku, lopussa suurehkoja lenkkejä jäljen molemmin puolin, ensimmäinen kulma varmistuslenkkien 
avulla; toinen osuus edetään taas paremmin jäljellä, katko pienellä lenkillä ja sitten jälkientekijöiden jälkiin tukeu-
tuen; kolmannella osuudella taas alussa pyörähdyksiä, Retu menee jäljen sivussa takaisin kohti alkua ja sitten 
taas jälkeä takaisin, kolmas kulma selvitetään parilla varmistuslenkillä; makuut kyllä löydetään mutta vain kah-
della maltetaan pysähtyä, tosin vain sekunnin murto-osaksi. Janakkala 11.6. Rauno Koskinen VOI 1 (a-6, b-11, 
c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Koira ohjataan jälkityöhön jota tehdään maavainulla ja edetään reipasta vauhtia; 
kaikilla osuuksilla pieniä riistanjälkien tarkastuksia, muutoin jälkiuralla; ensimmäinen kulma (jolla katko) selviää 
ihmisjälkiä pitkin, toinen ja kolmas kulma lähes jäljen mukaisesti; makauksista kaksi ensimmäistä merkataan 
hyvin, kolmas nopeasti pysähtyen ja neljäs kävellään yli vauhtia hidastaen; kaadolle suoraan, se kiinnosti. 
Hämeenlinna 6.8. Karla Sohlman VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Retu tutkii alkumakauksen 
hyvin ja saatetaan veriuralle mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään pääosin maavainua; 
kaikki osuudet edetään hyvin, melkein jäljen päällä, vain pari pientä pyörähdystä ja yksi vähän laajempi pyöräh-
dys jäljen ulkopuolelle; ensimmäisellä kulmalla (jolla katko) jokusia metrejä ennen veretyksen loppua kaartaa 
uudelle osuudelle, toinen kulma pienellä rengastuksella ja kolmas kulma tarkasti; kaikki makaukset osoitettiin; 
kaadolle suoraan ja se kiinnosti; Retu osoitti loistavia taipumuksia verijäljelle, annettu työtehtävä oli mieluinen ja 
se hoidettiin alusta loppuun hyvin; tänään pisteitä pudottaa katkolla veretyksen lopun menemättä jättäminen 
sekä matkan aikana tulleet pyörähtelyt; koirakon yhteistyötä oli ilo seurata, hyvä Retu. Tammela 10.9. Kari 
Grönman VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-12, e-3, f-3 = 37 pist). Koira tutkii lähtömakuun josta hyvin ohjattuna krepityksen 
matkan, koira aloittaa maavainuisen maastoon sopivaa vauhtia etenevän jälkityön; koira etenee pääosin veri-
uralla, tehden joka osuudella tarkastuksia sorkanjäljille, palaten itsenäisesti takaisin jälkityöhön kunnes kolman-
nen osuuden loppupuolella riistapolut vievät voiton, hukka; osoitetaan puhdas jälki jota sorkalle asti, sitä nuuhki 
ja nuoli; ensimmäinen kulma (jolla katko) rengastamalla uudelle osuudelle, muut kulmat jäljen mukaisesti; 
makuista osoittaa toisen, kolmannen ja neljännen, ensimmäisen ylittää. 
 
TÄHTIMETSÄ NIKI Fi Jva 14616/14 s.22.12.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Tähtimetsä Isabella kasv. 
Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Loppi 7.5. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvin ohjattu ja merkat-
tu lähtö, Niku jäljestää maavainulla reipasta vauhtia, välillä hieman polveillen, muutama tarkastuspisto tai lenkki 
koko matkalla; katkolla tuulee navakasti mikä hieman hidastaa jatkon löytämistä mutta kolmas rengastus vie 
perille, toinen kulma pienellä taustapistolla, kolmas tarkasti, aivan lopussa Niku tarkastaa tuoreen peuranjäljen ja 
palaa itsenäisesti; makuista ensimmäinen ohi, muut kolme Niku merkkaa hyvin; kaatoa Niku jää tutkimaan; erin-
omainen jäljestys haastavassa maastossa. Padasjoki 25.5. Tuovi Henttu-Torckell VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-
3, f-5 = 48 pist). Alkumakuu osoitetaan ja ohjatusti liikkeelle, Niku jäljestää varmasti alusta loppuun jarrutettuna 
maastoon sopivaa vauhtia; eteneminen on pääosin suoraviivaista, jäljen aikana tehdään muutama tarkistuspisto 
josta pari suurempaa kolmannella osuudella; koira käyttää pääosin maavainua jälkityöhön, tarvittaessa tarkistaa 
ilmavainulla; kaikki makuut merkataan erinomaisesti; tavanomaiset kulmat pienellä kaarrolla jatkoon, toinen 
kulma (jolla katko) ensin veretyksen loppuun ja sitten siksakaten ja lenkkeillen jatkoon, tämä teetti työtä mutta 
jatko selvisi; suoraan kaadolle joka kiinnosti; tänään pisteitä vähensi kolmannen osuuden pyörähdykset ja katkon 
selvittely, hieno suoritus. Heinola 4.6. Karoliina Viitamäki VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Koiralle 
osoitetaan lähtö ja koira lähtee itsenäisesti iloiseen ja mukavavauhtiseen jälkityöhön jossa käytetään maavainua; 
ensimmäinen, toinen ja kolmas osuus tarkkaa jälkityötä, neljännellä osuudella osuuden alkupuolella koira tekee 
pari erillistä tarkastuskierrosta riistan jäljille, palaa itsenäisesti jälkityöhön; ensimmäinen kulma (jolla katko) vere-
tyksen päähän ja laajalla kaarroksella ulkokautta seuraavan osuuden alkuun, toinen kulma tarkasti, kolmas 
takaa tarkastaen lenkillä ja sitten neljännelle osuudelle; makaukset merkkaa kaikki hienosti pysähtyen; kaadolle 
suoraan ja omii sen nuolemalla ja jäämällä luo; hienoa työtä koiralta ja ohjaajalta. Asikkala 11.6. Jarno 
Hynninen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-9, e-3, f-4 = 42 pist). Alkumakaus näytetään ja nuuhkitaan, Niku matkaan, 
jäljestystyyli on suoraviivainen ja vauhdikas, koiraa on täysi työ jarruttaa ja ohjaaja tekeekin hyvää työtä tässä; 
osuudet koira etenee verijäljen päällä aina sorkalle saakka ja sorkka kiinnosti; makaukset eivät, yksi osoitettiin 
puutteellisesti, muut yli; kulmat selvisivät vaivatta kääntymällä, katko jäljentekijän jälkiin tukeutumalla; varmaa ja 
hyvää työtä makauksia lukuun ottamatta. Sastamala 30.7. Tommi Sianoja VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-3, f-5 = 
42 pist). Niku tutkii ohjaajan kanssa alkumakuun ja ohjataan hyvin jälkityöhön, innokas koira lähtee vauhdilla 
pääosin maavainulla selvittämään kadonneen sorkan arvoitusta; työ on jälkitarkkaa, koko matkan aikana teh-
dään vain kolme pientä kaarrosta jäljen sivulla; normikulmat tarkasti, katko ensin kaarroksella takaa, loppu teki-
jöiden jälkiin tukeutuen; makaukset ovat Nikun mielestä turhaa ajanhukkaa matkalla kohti päämäärää, niistä vain 
viimeisellä nuuhkii ja pysähtyy, siinäkin paremmin vain vetämään henkeä että jaksaa loppumatkan kaadolle; sor-
kalle aavistuksen sivusta, nuuhkii ja jää. Heinola 2.8. Ilkka Niemi VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). 
Koira nuuhkii alkumakauksen, sitten ohjatusti jäljelle, edetään maavainuisesti aivan jälkiuralla, ohjaaja jarruttaa 
vauhdin sopivaksi; koko matkalla tehdään vain muutama mitättömän pieni pisto; katkokulmalla veretyksen 
päätyttyä pieni tarkistuslenkki, sitten jalanjälkiin tukeutuen veretyksen alkuun, muilla kulmilla erittäin pieni määrä-
tietoinen suunnan tarkistus, yksi makaus ohitetaan, muut merkataan selkeästi, koira jää nuuhkimaan kaatoa. 
Orimattila 10.9. Arto Kylmälä VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-9, e-3, f-4 = 41 pist). Ohjatusti jäljelle, Niku aloittaa määrä-
tietoisen etenemisen jäljellä tai tuntumassa; koko ensimmäisen osuuden se etenee tarkasti, kulmalla ensin pieni 
kaarros ja perään laaja kaarros takakautta, matkalla on jyrkkä kallio jossa jälkinaru pääsee ohjaajalta hyppysistä 
ja joutuu kehottamaan, työ jatkuu ilman suurempia häiriöitä ja uusi suunta löytyy; kaartelu jää koiran toiminta-
tavaksi, toisella osuudella käydään pariin otteeseen melko etäällä jäljestä, makauksen Niku ylittää huomioimatta, 



toisella kulmalla olevan katkon Niku suorittaa rengastaen uudelle osuudelle; osuuden alussa pari laajempaa 
lenkkiä, muuten jälkinarun etäisyydellä jäljestä, makauksen ylittää nuuhkaisten, loppuosa tarkemmin jäljen pääl-
lä, kolmas kulma tarkasti; koko neljäs osuus aaltoilleen molemmin puolin, yksi isompi lenkki jäljen sivuun, muu-
toin edetään jäljellä tai tuntumassa; hyvä suoritus haastavissa olosuhteissa. Ilmajoki 23.9. Erkki Rantamäki VOI 
0 (0 pist). Hyvä ohjattu lähtö; heti ensimmäisellä osuudella koira tekee lukuisia pistoja jäljen molemmin puolin, 
ennen katkokulmaa koira poistuu jäljeltä, tuomitaan hukka; toinen hukka tulee katkokulmalla, kolmas hukka tulee 
kolmannella osuudella, jolloin koe keskeytetään. 
Tottelevaisuuskokeet: Kouvola 15.4. Harri Laisi VOI 0 (143 pist). Lahti 30.12. Harri Laisi VOI 0 (170,50 pist). 
 
TÄHTIMETSÄ REMU 17399/17 s.31.12.2016 i. Tähtimetsä Potra Posse e. Tähtimetsä Olga kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Brian Foster, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Larger size, 9 months old puppy, foreface a little long at this stage, lacks stop, flat in skull, is long coupled, good 
bone and feet, sound happy mover. 
 
TÄHTIMETSÄ SAMPO 33200/17 s.4.5.2017 i. Wood-Nymph Tom Collins e. Tähtimetsä Isabella kasv. Taru 
Kalkkila 
Näyttelyt: Helsinki PN 11.11. Elina Haapaniemi BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk vanha 
maskuliininen urospentu, hyvä pään muoto, toivoisin hieman paremmat silmät ja ilmeen, hyvä purenta, luustoa 
saisi olla enemmän, hyvin maltillinen kaula, hyvä runko, toivoisin paremman takaosan, hyvät sivuliikkeet, iloinen 
luonne. Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. I 
would like more compact body proportions with more typical global silhouette, good head, sweet expression, well 
set ears, straight front, very long in loin, good rear, excellent tailset, good puppy coat texture, very narrow 
movement behind, wide in the front, profile movement could be more efficient. 
 
VICKY LEEN HUNGRY FOR LOVE 18577/16 s.26.1.2016 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Vicky Leen 
Cheri Cheri Lady kasv. Viktoria Heinäaho 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 1.4. Markku Mähönen JUN ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Oikeat mittasuhteet, hyvä vahvuusaste ja ääriviivat, hyvän mallinen pää ja säkä, hyvä kallon ja kuonon 
suhde, hyvä korvien kiinnitys, hyvä kaula, ylälinja ja runko vaikka se voisikin olla tiiviimpi, hyvä eturinta ja raajo-
jen luusto, hyvät kulmaukset ja käpälät sekä hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hieman kapeasti 
edestä, hyvälaatuinen karvapeite, iloinen käytös ja heiluva häntä. 
 
VILLIVUOKON VÄLSKÄRI Fi Jva 38274/11 s.6.3.2011 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Fi Jva Ah-Tib’s Four 
Feet Above kasv. Virpi Väisänen 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 11.6. Ville Porthan VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-3, f-5 = 44 pist). Ekku ohjattiin 
hyvin jäljestystyöhön, jäljestystyö pääosin maavainuista jäljen päällä polveillen; jokaisella osuudella pieniä 
tarkistuslenkkejä; makauksista ensimmäisen ja kolmannen osoittaa vauhdissa, toinen ohitettiin ja neljäs käydään 
ihan pysähtymässä asti; ensimmäisellä kulmalla katko joka rengastaen uudelle osuudelle, toinen kulma tarkasti, 
kolmannella kulmalla pyöritään hieman; sorkka löytyy ja jäädään viereen. 
Rallytoko: Oulu 6.5. Heli Kelhälä ALO 0 (0 pist). Oulu 6.5. Heli Kelhälä ALO HYV (79 pist). 
 
WALANOS HARVEST MOON Fi & Se Jva 22552/14 s.18.2.2014 i. Gb Sh Ch Lindridge Ticket To Ride e. C.I.B 
C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. Reia Leikola-Walden 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean 
kokoinen hieman pitkärunkoinen uros, hyvä kallo ja kuono, purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, riittä-
vä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, oikein kulmautunut, hyvä luusto, hyvä karvapeite ja väritys, liikkuu 
hyvin. Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan ja 
luustoltaan sopiva, hieman kapea kuono-osa, vahva selkä, hieman kapea rungoltaan, hyvin kulmautunut edestä 
ja takaa, riittävän pitkä askel, tasapainoinen luonne, kaunis turkki. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 7.5. Kalle Järvinen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Remulle näyte-
tään alkumakuu ja tästä alkaa iloinen ja vauhdikas jäljestys; ensimmäinen osuus muutamalla tarkistuslenkillä, 
ensimmäinen makuu merkattiin, ensimmäinen kulma tarkasti; toinen osuus jälkeä pitkin, toinen makuu merkaten, 
toinen kulma (jolla katko) tarkistuslenkillä jatkoon; kolmas osuus tarkasti, kolmas makuu merkaten, kolmas 
kulma pienellä lenkillä; neljännen osuuden alkupuolella teeret pyörittivät Remua mutta selvisi siitä ihan itse, 
neljäs makuu merkattiin; sorkalle suoraan ja se kiinnosti. Joensuu 2.7. Tuire Lindfors VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-
12, e-3, f-5 = 47 pist). Alkumakaus nuuhkitaan, suuntakrepiltä alkaa tarkka ja vahvasti eteenpäin pyrkivä jäljes-
tys; suorat osuudet jälkitarkasti, joskus tuulen vaikutuksesta kaarrellen jäljelle; kolmannella osuudella koira ha-
kee vilvoitusta sammaleeseen painautuen, vilvoiteltuaan jatkaa tehtäväänsä hyvin edeten, hetken jäljen sivussa 
ja kaartaa sitten veriuran päälle; katkokulmalla veriosuus loppuun ja seuraavalle osuudelle nopeasti, toinen kul-
ma jäljen mukaisesti ja viimeinen takaa kaartaen; makauksista kolme osoittaa nopeasti pysähtyen ja nuuhkais-
ten ja yhden makauksen osoittaa selvästi; kaadolle suoraan, koira nuuhkii sorkkaa jääden sen luo; tehtävästään 
hyvin tietoinen koira joka pyrkiii nopeaan jäljestykseen ja tehtävien ratkaisuun; hieman olisi voinut viipyä enem-
män makauksilla, muutoin erinomainen suoritus kuumassa säässä. Sastamala 30.7. Tommi Sianoja VOI 1 (a-5, 
b-11, c-8, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Remu haluaisi jo syöksyä jälkityöhön mutta se pakotetaan nuuhkimaan alku-
makuu, hyvin ohjattuna sopivavauhtiseen pääosin maavainuiseen jälkiuralla etenevään jälkityöhön; toisen osuu-
den puolivälissä syö heinää ja vilvoittelee turhankin pitkään vanhan kaatopaikan jäteojassa, myös ojan ylityksen 
kohdalla pelästyy jotain ja empii hetken jatkoa; kolmannella osuudella yhteensä kolme pikku lenkkiä sivulla; 
viimeisellä osuudella pikku vilvoittelu jäljen sivulla olevassa kosteikossa; makuista ensimmäinen yli, loput merk-



kaa nopeasti pysähtyen ja nuuhkien; ensimmäinen kulma on katko, se lenkillä takaa ja loppu tekijöiden jälkiin 
tukeutuen, toisen kulman oikaisee narun mitalla, viimeinen reilulla lenkillä takaa; sorkalle aavistuksen sivusta, 
nuuhkii ja jää. Juuka 27.8. Piia Juntunen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-8, e-3, f-4 = 42 pist). Koiralle osoitetaan lähtö-
makaus ja siitä nuuhkien vauhdilla liikkeelle; osuudet mennään vauhdilla siksakaten ja hyvin jälkeä edeten; 
ensimmäisellä kulmalla katko jota ensin rengastaa ja sitten turvautuu jäljentekijöiden jälkeen, toinen ja kolmas 
kulma jälkitarkasti; makauksista kaksi ensimmäistä nuuhkii vauhtia hidastaen ja kaksi viimeistä kävelee yli; 
kaadon löytää ja sen osoittaa pysähtyen ja nuuhkien; erinomainen jäljestäjä mutta ne makaukset olisi selvemmin 
osoitettava. 
 
WALANOS MERIADOC BRANDYBUCK 27568/16 s.14.4.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-
16 Triplet Yours Truly e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. Reia 
Leikola-Walden 
Näyttelyt: Savitaipale RN 7.5. Tuula Savolainen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 kk, 
hyvät mittasuhteet, kaula voisi liittyä sulavammin lapoihin, päässä hyvä pituus, hieman voimakkaat otsaluut, 
hyvä huulilinja, tummat silmät, hieman avoimet silmäluomet, riittävä eturinta, hyvä tilava vahva runko, hyvin 
kulmautunut vahva takaosa, hieman lyhyet olkavarret, suorat ranteet, yhdensuuntainen edestakaisliike, hyvä 
häntä, sivuliikkeessä hyvä pitkä askel, hyvä turkki ja hapsut. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia 
JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Upstanding light blue with balanced head, good angles, bone 
and feet, well developed rib and quarters and good tailset, moved soundly and happily. Kouvola RN 22.10. 
Paavo Mattila NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärakenteinen uros, hyvä pää jossa otsa-
pengertä voisi olla hieman enemmän, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, hyvin kulmautunut takaosa, etuosa 
saisi olla enemmän kulmautunut ja eturintaa saisi olla enemmän, erittäin hyvä karva, korkeahko häntä, hyvät 
liikkeet, miellyttävä käytös. 
 
WALANOS SAMWISE GAMGEE 27567/16 s.14.4.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 
Triplet Yours Truly e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. Reia 
Leikola-Walden 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea 
koko ja mittasuhteet, hyvä kallo ja kuono, purenta, silmät ja korvat, kaunis kaula, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvä 
eturinta ja rintakehä, riittävä luusto, hyvät käpälät, hyvä karvapeite, saisi käyttää kinnertään paremmin liikkeessä, 
muuten liikkuu hyvin. Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyväluustoinen, sopivan kokoinen, hyvä pää, vahva selkä, hieman pitkä lanneosa, riittävästi kulmautuneet taka-
raajat, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Outokumpu 28.5. Minna Vornanen AVO 0 (0 pist). Alkumakaus nuuhkitaan jonka jälkeen 
alkaa sopivavauhtinen maavainuinen jäljestys; ensimmäisen osuuden lopussa ojat tuottavat hieman päänvaivaa 
ja ojien yli mennään edestakaisin, välillä vauhtia hieman edempää hakien, lopulta matka jatkuu, makaus nuuhki-
taan vauhdissa ja kulma tarkasti; toisen osuuden haasteena ovat tuoreet moton jäljet höystettynä ojilla, jäljestys 
etenee kuitenkin, ajourat tarkastellaan molempiin suuntiin, toinen makaus nopealla pysähdyksellä, kulma ja 
suunta kolmannelle osuudelle haetaan tarkistusten kautta; koira käy tarkistamassa jäljentekijöiden harha-askelia 
muttei palaa itsenäisesti takaisin, aikaakin on kulunut yli sallitun joten tuomari keskeyttää kokeen; erittäin haasta-
vassa maastossa erinomaisesti suoriutunut lupaava jäljestäjä. Kontiolahti 9.7. Markku Hassinen AVO 3 (a-2, b-
3, c-3, d-8, e-3, f-3 = 22 pist). Lähtömakausta nuuhkaisten koira etenee ohjattuna ensimmäiselle osuudelle; 
ensimmäisen osuuden alussa pari lyhyttä pyörähdystä ja noin puolivälissä käy ojassa vilvoittelemassa ja siitä 
etenee hakien paluujäljelle, josta ensimmäinen hukka; osoitetaan uusi alku ja muutamin tarkistuksin edetään 
ensimmäiselle kulmalle josta vierestä etenee ohitse, ensimmäinen makaus jää huomiotta, hakulenkki etenee ja 
laajenee toiseen hukkaan asti; osoitetaan uusi alku ja heti laajat tarkistuslenkit ja muutamat pyörähdykset mutta 
edetään kuitenkin jäljen tuntumassa aina toiselle kulmalle josta tarkasti kolmannelle osuudelle, toisella makauk-
sella hieman hidasti menoaan; kolmannen osuuden alku hyvin, kohta käy vasemmalla jäljestä tarkistuslenkin 
josta palaa, välillä edetään mallikkaasti veriuralla, loppuosalla oikealla jäljestä laaja hakulenkki josta kaartaa itse-
näisesti veriuralle; aivan lopun etenee veriuraa sorkalle jota käy nuuhkaisemassa; harjoitusta kaipaava nuori 
koira, ohjataan ensikertalaiselta hyvin maastossa. 
 
WESTTORPETS SUMMER STORM 44002/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars Of 
Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
nice head and good expression, body is well developed for age, normally angulated front and behind, moves 
well, nice coat and colour. Laihia RN 13.5. Paavo Mattila NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvän mallinen pää jossa hieman laskeva kallolinja, kaunis ilme ja kaula, etuosa saisi 
olla paremmin kulmautunut, hyvä runko, takalinja ja takaosa, erittäin hyvä karva, eturintaa voisi olla enemmän, 
liikkuu hyvin kun malttaa, vilkas miellyttävä luonne. Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta NUO ERI 1 SA PU3 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas maskuliininen kokonaisuus, hyvä pää, riittävä 
kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, vankka luusto, voimakas runko, hyvä karvan laatu, reipas luonne, 
liikkuu hyvin. Kurikka RN 1.7. Pekka Teini NUO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keski-
kokoa hieman kookkaampi uros joka liikkuu hyvällä askelpituudella, hieno vahva kuono-osa, kaunis huulilinja, 
hyvä ylälinja, erinomainen rintakehä, hieman niukat kulmaukset edessä, turkissa hyvä laatu ja pituus. Musta-
saari RN 5.8. Elena Ruskovaara AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä sukupuolileima, 
iso uros jolla kokoon sopiva luusto, jäntevä kunto, karva ei parhaimmillaan, tarpeeksi kaulaa, niukka eturinta ja 



etukulmaukset, hyvän mallinen maskuliininen pää, erinomaiset silmät, liikkuu hyvin takaa, edessä tulisi olla 
enemmän ulottuvuutta ja joustoa. 
Taipumuskokeet: Pedersöre 12.8. Kati Huovila SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Rallytoko: Kannus 1.4. Fiia-Maria Kivioja ALO 0 (0 pist). Seinäjoki 22.4. Tytti Lintenhofer ALO 0 (0 pist). 
Seinäjoki 22.4. Fiia-Maria Kivioja ALO 0 (0 pist). Sievi 10.6. Heli Kelhälä ALO HYV (85 pist). Alavus 19.7. Fiia-
Maria Kivioja ALO HYV (71 pist). Lapua 29.7. Tytti Lintenhofer ALO HYV (90 pist) RTK1. Vöyri 9.9. Fiia-Maria 
Kivioja AVO – (0 pist). Kokkola 16.9. Fiia-Maria Kivioja AVO – (0 pist). 
 
WILD DARLING ROYAL BOLLINGER 30815/15 s.2.5.2015 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. Fi & Se(n) Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Daisy kasv. Helena Juvonen 
MH-luonnekuvaus: Inari 1.7. Jorma Kerkkä ja Anne Kuivinen 
 
WOLSELEY DE ANDABA XEY LOE2336476 s.14.10.2016 i. Es Mva Schuss De Mister Cocker e. Vijaidemunda 
De Andaba Xey kasv. Pedro Lozano Porcel, Espanja 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy little golden puppy, balanced head which obviously needs to develop, good neck, angles, legs and feet, 
excellent ribs and quarters, a little long in loin, moved happily and soundly with good head carriage. Tampere 
KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely red, 
lovely masculine head with nice proportions, lovely expression, nice eyes, good ears and bite, strong neck and 
topline, good tailset, lovely front, good ribs, enough angulations behind, little high in hocks, prefer little shorter 
body, nice strong bone and feet, moves happily and freely, nice temperament. Tampere KV 26.11. Paavo 
Mattila JUN EVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin rakentunut nuori uros jolla oikeat 
mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, runko ja luusto, hyvin kulmautunut, erinomainen karva, ei 
suostu liikkumaan, oikeudenmukainen arvostelu ei mahdollista. 
 
 
 
NARTUT 
 
AAMUNKOITON HURRICANE Fi & Ee & Lv & Lt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 52836/13 s.4.10.2013 i. C.I.B Fi 
& Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light Dom Pérignon e. Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva LvV-17 Aamun-
koiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Excellent size and shape, very well balanced body, would prefer a bigger head for her size, excellent neck, 
correct angulations, excellent ribcage and forechest, could have a stronger topline, moves well, lovely 
temperament. 
 
AAMUNKOITON NEITI NÄKYMÄTÖN Lt & Lv & Ee JMva LvJV-16 48050/15 s.28.8.2015 i. C.I.E Cockergold 
I’m Still The Rockstar e. Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva LvV-17 Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pitkärunkoi-
nen ja matalaraajainen narttu, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, vahva luusto, hyvä eturinta, kapea runko ja liian 
pitkä lanneosa, liikkeessä hieman korkea-asentoinen häntä, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, 
leveästi edestä, niukassa turkissa. Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen NUO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk, oikean kokoinen, oikeat mittasuhteet, korrekti ylälinja, hyvä pää ja ilme, 
oikea purenta, ikään nähden sopiva runko, saa vielä kehittyä edestä, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, 
liikkuu sujuvalla askeleella, hyvä karvan laatu, varma käytös. Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen KÄY EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tänään hiukan niukassa karvapeitteessä, hyvän pituinen ja vahvuinen 
pää, riittävän vahva kuono, hyvä kaula, eturinta ja kulmaukset voisivat olla voimakkaammat, hyvä hännän kiinni-
tys, suorat edestakaiset liikkeet, kevyet sivuliikkeet mutta askel voisi olla pidempää, riittävän iloinen käytös. 
Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 20 months old female, excellent in size and proportions, standing very strong on her feet, excellent 
head, front and shoulder placement, rounded ribs, straight topline, excellent hind, going and coming, balanced 
movements, even though she is not in coat today. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO 
EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely type but totally out of coat, very nice head and 
expression, excellent shape of body, very nice angulations, moves well, should be a bit shorter and more 
compact on body. Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen NUO ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 20 kk, hyvät mittasuhteet, kaula voisi liittyä lapoihin sulavammin, oikealinjainen pää, 
tummat silmät, hyvä kuonon vahvuus, erinomainen eturinta, erinomainen oikean muotoinen rintakehä, hyvä-
asentoinen lantio, hyvin kulmautunut takaa, iloinen hieman korkealla kannettu häntä, etuliikkeet saavat tiivistyä, 
reipas sivuaskel, ei tänään täydessä turkissa, hyvä karvan laatu, niukat hapsut. Kouvola KR 19.8. Paula 
Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen hyvärakenteinen 
narttu, karva on tänään lyhyttä, laadultaan erinomaisen silkkistä ja kiiltävää, pitkä suoralinjainen pää, kaunis 
ylälinja, erinomainen lapakulmaus ja täyteläinen eturinta, hyvä rintakehän pituus, syvyys ja tilavuus, hieman pitkä 
lanneosa, erinomaiset takakulmaukset, vakaat tehokkaat liikkeet. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen NUO ERI 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 kk, kompakti narttu, kaula voisi liittyä lapoihin sulavammin, tum-
mat silmät, pehmeä ilme, hyvä eturinta, tilava oikean muotoinen rintakehä, suorahkot lavat, viistot lyhyet olka-
varret, erinomainen rungon tilavuus, hieman lyhyt lantio, tahdikkaat tehokkaat liikkeet, hieman korkea häntä, 
hyvä turkki, sopivat hapsut. Siilinjärvi RN 3.9. Virpi Montonen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-



sä. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan turhan pitkä narttu jolla täyteläinen ja kivailmeinen pää, hyvä kaula 
ja ylälinja, hyvin kulmautunut, erinomainen rungon vankkuus, lantiossa hieman jyrkkyyttä, iloinen esiintyjä, liik-
keet ovat riittävän pitkät mutta tahtoo painua, antaa itsestään pitkän kuvan. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, 
Kanada AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very pretty head and expression, correct stop 
placement, well angulated front and behind, good strength of bone, correct topline, on the move true coming and 
going, correct tailset. 
 
AAMUNKOITON NEITO RAJATON 48053/15 s.28.8.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Se(n) & 
Ee & Lv & Lt Mva LvV-17 Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk, 
oikea koko ja mittasuhteet, hyvä nartun pää, hieman tiukka purenta, riittävä kaula, hieman matala säkä, ikään 
nähden hyvä runko, oikein kulmautunut takaa, niukemmin edestä, eturinta saa vielä kehittyä, liikkuu hieman 
takakorkeana, riittävällä askeleella, iloinen ja reipas. Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs NUO EH. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, kaunis oikealinjainen pää, miellyttävä ilme, riittävä eturinta, etuosa 
saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä rintakehä ja takaosa, liikkuu hyvällä askelpituudella, etuaskel hieman 
korkea, hyvä karvan laatu, miellyttävä käytös. Hämeenlinna RN 11.6. Mats Jonsson, Ruotsi NUO ERI 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tik i utveckling, mycket goda proportioner, välskuret feminint huvud med 
bra uttryck, mycket bra överlinje, behöver mer volym i sin bröstkorg, korrekt vinkling, passande benstomme, rör 
sig väl. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen 
narttu jolla miellyttävä ilme, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, selässä pientä pehmeyttä, hieman korkea häntä, 
hyvät raajat, liikkuu sivusta hyvin, hyvä karvapeite, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Heinola 23.8. Veli Nurminen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen pussai-
lija, tulee syliin; iloisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva narttu. Haku ja laukaus: hylätty. Alun laajojen lenkkien 
jälkeen oli Särön puhti pois, lenkit lyhenivät liian lyhyiksi ja se makailee hetkiä kosteassa sammaleessa; laukauk-
sesta hetkeksi innostuu. Jäljestys: hyväksytty. Vauhdikasta varmaa jäljestystä, kulma hyvin vaikka jäljentekijän 
poistulojäljet ensin kiinnostavat; palaa takaisin jäljelle, siitä kaadolle jota nuuhkii. Vesityö: hyväksytty. Hyvä uima-
ri, vaatii toisen heiton liian lyhyen heiton vuoksi. Tottelevaisuus: hyväksytty. Särön on tottelevainen koira mutta 
alun pitkien lenkkien kutsuminen vaati useita kutsuja ja käskyjä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: kaikki muu toimii 
hyvin mutta alun kaahaaminen vei Särön puhdin ja haku meni osittain sammalikossa vilvoitellen. Loppi 9.9. Anu 
Kokkarinen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Särö on innokas vilkas pussailija. Haku ja laukaus: 
hyväksytty. Särö käyttää enimmäkseen maavainua metsän tutkimiseen; laukausta ei juuri noteeraa; haku on 
riittävää raskaassa heinäisessä maastossa; hyvä luoksetulo. Jäljestys: hyväksytty. Hieman hosuvaa maavainuis-
ta työskentelyä; ennen kulmaa ajautuu sivuun, hukka; palautuksen jälkeen kulma hyvin ja ripeästi linnulle jota 
nuuski innoissaan. Vesityö: hyväksytty. Tuumaustauko ja sitten reippaasti uimaan; tuo pukin ohjaajalle käteen. 
Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvää tottelevaisuutta. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: mukava pari jolla tänään kaikki 
sujui mallikkaasti. 
 
AAMUNKOITON PINKIE PIE 17190/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. Fi & Ee & 
Lv & Lt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kihniö PN 2.9. Tanya Ahlman-Stockmari PEN 1 KP ROP-pentu RYP3-pentu. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen narttupentu, oikeat rungon mittasuhteet ja ylälinja, oikeailmeinen lempeä 
katse, hyvin rakentunut edestä, pitkä hyvä rintakehä, erinomainen karvapeite, liikkuu hyvin, oikea hännän käyttö, 
erinomainen käytös. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Head of great equal proportions, nice square muzzle, good angulations in front and behind, 
good strength of bone, happy on the move, correct tailset. Jämsä PN 10.9. Jaana Hartus PEN 1 KP ROP-
pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, linjakas, tasapainoisesti rakentunut ja kehit-
tynyt narttu, tyylikäs hyvä ylälinja, lupaava pää, lupaava tapa liikkua. Savitaipale PN 24.9. Reia Leikola-Walden 
PEN 1 KP PN1-pentu ROP-pentu RYP3-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs ja tasapainoi-
nen, kaunisilmeinen oikealinjainen pää jossa hieman nahkaa, hyvä luusto, hyvin kulmautuneet raajat, lupaava 
eturinta, tilava runko ja hyvin kulmautunut takaosa, erinomaiset liikkeet kaikista suunnista, kaunis karva ja 
viimeistely, erinomainen luonne. Loviisa PN 1.10. Soile Bister PEN 1 KP ROP-pentu RYP1-pentu BIS4-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ihastuttava, kaunislinjainen, erittäin hyvin kehittynyt, hyväluustoinen 
pentu, hyvin lupaava pää ja ilme, hyvin kaunis kaula, erinomaiset kulmaukset, oikea-asentoinen häntä joka 
heiluu juuri niin kuin kuuluu, kaunis karva ja väri, hyvin lupaavat liikkeet, ihastuttava luonne. Hyvinkää ER 7.10. 
Jose Romao Pereira Silva, Portugali PEN 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Très typique, 
excellente tête, très bonne structure, excellente ligne de dos, bonnes angulations, très bon poil, excellentes 
allures, j’aimerais meilleurs aplombs devant. Hyvinkää PN 8.10. Maija Mäkinen PEN 1 KP ROP-pentu RYP1-
pentu BIS4-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, hyvin liikkuva ryhdikäs narttu, hyvät mitta-
suhteet ja ylälinja, kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja purenta, hyvä kaula, sopiva eturinta, hyvin kehittynyt tilava 
runko, tasapainoiset kulmaukset, sopiva luusto, hyvä selkä, lantio ja häntä, kaunis karvapeite, liikkuu hyvällä 
askeleella ja yhdensuuntaisesti, käyttää hyvin häntäänsä, miellyttävä käytös. Tampere KR 25.11. Dinanda 
Mensink, Alankomaat JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely light blue, nice head with 
good proportions, soft expression, nice ear, eye and teeth, strong neck, good topline and tailset, nice short 
compact body, enough angulation, nice ribs, good bone and feet, good coat condition, soft and silky, really lovely 
temperament, happy mover. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erittäin lupaava nuori narttu jolla kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula ja hyvin kehittynyt runko, erin-
omainen ylälinja ja raajat, kaunis hyvälaatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin, ajoittain hieman korkealla oleva 
häntä, miellyttävä luonne. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä JUN ERI 3. Suhtautuminen tuoma-



riin: käsiteltävissä. Very good head and expression, good earset, a little straight in shoulders, needs more chest 
and ribcage, correct hindquarter angulations, a little soft coat, bones ok but I would prefer stronger bones, a little 
narrow in behind, needs more reach and drive. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali JUN EH. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head and bite, short in neck and upper arm, good ribcage, a bit long in 
loin, correct coat, moves with happiness but short step. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN 
ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegant young bitch, correct size and proportions, beautiful 
head although planes could be more parallel, pleasing expression, well angulated front and rear, good body 
substance for her age, good bone, level topline slopes towards correctly set tail, merry temperament, excellent 
coat quality. 
 
AAMUNKOITON PRINCESS CELESTIA 17192/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. 
Fi & Ee & Lv & Lt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Loviisa PN 1.10. Soile Bister PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt, 
hyväluustoinen narttu jolla varsin hyvä ylälinja, lupaava pää ja riittävät kulmaukset, taipuvat ranteet, ikäänsä 
hyvä runko, hyväasentoinen häntä, hyvä karva ja väri, oikea cockerin luonne ja häntä heiluu kuten kuuluu, 
iloinen luonne. Hyvinkää PN 8.10. Maija Mäkinen PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, hyvät 
mittasuhteet, ylälinja ja sukupuolileima, runko on vielä kauttaaltaan kapea, kaunis pehmeä ilme, hyvä pää, 
silmät, purenta ja huulet, hyvä kaula, kapea edestä ja kääntää etutassuja ulospäin, pehmeät ranteet, hyvä runko, 
sopivasti kulmautunut takaa, hyvä lantio ja häntä, hyvä karvapeite, hyvä askelpituus mutta kapeat veivaavat etu-
liikkeet, miellyttävä käytös. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin kaunis pentu jolla kaunis pää, ilme ja kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, hyvä-
asentoiset raajat, hyvälaatuinen karva, kulmauksia voisi olla hieman enemmän, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
AAMUNKOITON RUUSUNEN Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva LvV-17 24292/11 s.19.3.2011 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee 
& Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Muskettikoiran Princess 
kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, kevyt mutta hyväilmeinen nartun pää, vahva luusto, erinomainen runko ja eturinta, hyvät 
kulmaukset, erinomainen häntä, liikkuu kauttaaltaan hyvin, hieman pitkä lanneosa, kaunis turkki. Kouvola RN 
4.3. Jetta Tschokkinen AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias, 
hyvin rakentunut tyypillinen narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, erinomainen eturinta ja runko, oikein kul-
mautunut, liikkuu tehokkaasti kunnon askeleella, hieman lyhyt kaula, oikea karvan laatu, esiintyy hyvin. Kuopio 
RN 8.4. Markku Mähönen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, samoin 
sukupuolileima, hyvän pituinen pää, hyvät kuonon ja kallon suhteet, tummat oikean muotoiset silmät, hyvä kaula, 
eturinta ja runko, hyvät etukulmaukset, keskivahva raajaluusto, suorat edestakaisliikkeet, hyvät sivuliikkeet, iloi-
nen käytös. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years 
old female, excellent in size and body balance, could have slightly stronger head, very good front, excellent 
shoulder placement but upper arm could be longer, well rounded ribs, could have more rear angulations, bit 
unbalanced in movement, could have tighter feet. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice blue roan bitch, very good head, short compact body, a 
little bit overweight, excellent angulations, moves with good reach and drive but topline should be firmer, very 
nice coat quality. Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6-vuotias, hyvät mittasuhteet, seistessä hyvä ylälinja, oikealinjainen pää, tummat silmät, kuono saisi olla 
vahvempi, erinomainen eturinta, tilava rintakehä saisi olla pidempi ja lanneosa lyhyempi, hyvin kulmautunut 
takaa, riittävästi edestä, kauniisti kannettu iloinen häntä, liikkuu hyvin joka suhteessa, hyvä turkki ja hapsut. 
Kuopio KV 6.8. Jussi Liimatainen VAL ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset 
mittasuhteet ja oikeaoppiset ääriviivat, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, kauniit silmät, hyvä kaula ja eturinta, 
erittäin vahva runko, selässä hieman pehmeyttä, erinomainen takaosa, hyvä karva, hyvä sivuaskel mutta saisi 
kantaa itsensä paremmin. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, narttumainen kokonaisuus, erittäin tasapainoinen, hyvä pään pituus ja 
suoralinjainen profiili, hieman kevyt kuono, tummat silmät, hyvä lapakulmaus, täyteläinen eturinta, tanakka 
runko, hyvät takakulmaukset mutta takaosa saisi olla lihaksikkaampi, takaliikkeet kapeat, erinomainen karva. 
Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias 
narttu jolla hyvät mittasuhteet, hieman lyhyt kaula, kuitenkin sulava ylälinja, kaunislinjainen pää, tummat silmät, 
pehmeä ilme, erinomainen eturinta, viistot olkavarret, suorat lavat, tilava vahva runko, hieman jyrkkä lantio, riittä-
vät takakulmaukset, kapeat takaliikkeet, leveä edestä, reipas sivuaskel, hyvä karva, hapsut ja häntä. Muurame 
RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely typey bitch, 
head of equal proportions, lovely full eye, soft expression, well angulated front and behind, merry movement, a 
little wide coming towards. Jyväskylä KV 15.10. Ronny Blomme, Alankomaat VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type but could be a little bit more compact, excellent head and expression, 
excellent forechest and ribs, nice angulations, feet could be more compact, nice silky coat, nice temperament 
and tail action on the move. 
 
AAMUNKOITON SWEETIE BELLE 17191/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. Fi & 
Ee & Lv & Lt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Savitaipale PN 24.9. Reia Leikola-Walden PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan oikea, vielä pentuvillainen, miellyttäväilmeinen nartun pää, hyvä luusto, riittävästi kulmautunut 



etuosa, lupaava runko, hyvin kulmautunut takaosa, yhdensuuntaiset liikkeet, sujuvat sivusta, aika nyppiä, erin-
omainen luonne. 
 
AAMUNKOITON TIINU 32305/16 s.4.5.2016 i. Lindridge Black Knight e. Aamunkoiton Princess kasv. Jaana 
Kaltio 
Näyttelyt: Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Elegant female, I’d like to see a little more strength in muzzle and more rounded back skull, good body 
proportions, stands a little east-west in front, could be better angulated in front, good spring of ribs, moves free 
and merry. 
 
ALEN ASHEN OLIVIA RFK4505589 s.26.3.2016 i. Cassom Just’n’Time e. Alen Ashen Virginia kasv. Elena ja 
Michael Kuskovy, Venäjä  
Näyttelyt: Kajaani RN 30.7. Tiina Illukka JUN HYL. Suhtautuminen tuomariin: vihainen. Kaunislinjainen juniori 
joka murisee tuomarille lähestyttäessä mikä ei ole sallittua, jolloin lähempi tutkiminen ei ole mahdollista. 
 
ALLWAY’S ENGELBERTA 37502/16 s.10.6.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. 
Allway’s Tan Dooris kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Oulu KV 16.7. Athanasios Garivaldis, Kypros JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year old female, correct colour of eyes and nose, good bite, correct set of ears, good coat condition, correct 
chest, nice angulations, level topline, nice movements. 
 
ALLWAY'S PARTY TIME 15229/13 s.8.1.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light Dom 
Pérignon e. Allway’s Zumba Rumba kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kemijärvi RN 12.8. Johan Juslin AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset 
ääriviivat, kallon pitäisi olla voimakkaampi ja kuono-osan vahvempi, hyvä raajaluusto, pienehköt käpälät, hyvä 
ylälinja ja karvan laatu, haluan enemmän voimaa ja tilavuutta takaosaan, pitäisi liikkua paremmin takaa, iloinen. 
 
ALLWAY’S POKE BALL 48226/16 s.12.8.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. 
Allway’s Trick Me kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Lieksa RN 27.5. Viveca Lahokoski JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiini-
nen, hyvät mittasuhteet omaava narttu, vielä hieman kapealinjainen pää ja kulmakaaret saisivat olla korostu-
neemmat, erinomainen eturinta ja runko ikäisekseen, hyvä turkin laatu, leveä reisi ja hyvin kulmautunut matala 
kinner, vielä pentumaisen iloiset mutta tasapainoiset liikkeet. Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto JUN ERI 2 
SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet omaava, vielä pentumai-
sen kuvan antava juniorinarttu, hyvä pää, vahva selkä, sopivasti runkoa, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vielä 
pentumaiset liikkeet. Kajaani RN 30.7. Tiina Illukka JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni 
mutta hyvin tasapainoinen, kauniit linjat, kaunis pitkä pää, otsapenger voisi olla selvempi, erinomainen rungon 
muoto ja kulmaukset, oikeat mittasuhteet, liikkuu kauniilla pitkällä askeleella ja esiintyy iloisesti. 
 
ALLWAY’S POKE STOP 48228/16 s.12.8.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. 
Allway’s Trick Me kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Margret Möller-Sieber, Saksa JUN ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 9 months old, very nice baby girl, excellent type, feminine head and expression, well developed 
body for that age, excellent coat, needs time to develop more bone and substance, moves and shows very well. 
Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä 
tyyppi, sopiva koko, riittävä luusto, kaunis nartun pää, hyvä ylälinja, runko ei ole vielä valmis, hyvät etu- ja taka-
kulmaukset, hyvä turkin laatu, tehokkaat liikkeet. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, very feminine, still in development, correct head but very 
puppy like, good pigmentation, correct earset, topline needs to strengthen more, well angulated, chest in 
development, still lot of puppy coat, needs some more ring training, moves well when wants to. Helsinki KR 3.9. 
Sjoerd Jobse, Ruotsi JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 months, very elegant bitch, very 
feminine in head, I’d like more of it, soft expression, good earset, short neck, good topline, too round in croup, 
balanced in angulations, excellent spring of rib, short coupled, enough bone, a bit east-west in front, moves with 
enough reach and drive but needs to settle, enough coat for today. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, 
Islanti JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months old young bitch that still needs time to 
mature, correct proportions, feminine head, could have better angulation front and rear, topline could be better, a 
bit long in loin, tight in elbows, moves parallel but would like more reach and drive, still very puppyish in 
movement. 
 
ALLWAY'S SINK THE PINK Fi Mva 54180/13 s.18.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. Fi & Ru Mva RkfV Fi Jva Allway’s Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, sopiva vahvuusaste, hyvä pään pituus, alaluomissa hieman löysyyttä, 
hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen rungon tilavuus, vahva lanneosa, hyvä luusto ja kulmaukset, erinomainen 
karvan laatu ja kaunis hapsutus, tasapainoiset liikkeet kaikilta osin, hyvä hännän käyttö, reipas luonne. Rova-
niemi RN 20.5. Tuula Savolainen AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, kaunis-
linjainen narttu, kuonon ja kallon hyvä suhde, hieman voimakkaat otsaluut, tummat silmät, avoimet silmäluomet 
häiritsevät ilmettä, erinomainen eturinta, tilava vahva rintakehä, hyvä leveä lantio, hyvin kulmautunut takaa, tasa-



painoiset hyväaskeliset liikkeet, hyvä turkki, hapsut ja häntä. Sodankylä RN 28.5. Vesa Lehtonen AVO ERI 1 
SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvät pään mittasuhteet, kuono saisi olla 
voimakkaampi ja huulet täyttyneet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja runko, niukasti kulmautunut edestä, 
hyvin takaa, liikkuu vapaalla tehokkaalla askeleella, hyvä karvan laatu, nostaa hieman häntäänsä. Kemijärvi RN 
12.8. Johan Juslin AVO ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean 
tyyppinen rotunsa edustaja, erittäin rodunomainen runko, kaunispiirteinen pää, nartulle sopiva luusto, erinomai-
nen tilavuus takaosassa, liikkuu hyvin, missään ei ole sanottu ettei kampaa saisi käyttää. 
 
ALLWAY'S SUNNY SMILE C.I.B Fi & Ee Mva EeJV-07 39577/06 s.5.6.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. C.I.B 
Fin & Ee & Se(n) Mva Allway’s Shakira kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen VET ERI 1 SA PN1 VSP ROP-VET BIS2-VET. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 11-vuotias kaunislinjainen veteraaninarttu, ryhdikäs kokonaisuus, kauniit pään 
linjat, tummat silmät, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut edestä, oikean muotoinen rintakehä, hoikasssa 
kunnossa, polvikulmaa toivoisin hieman enemmän, hyväasentoinen lantio, kauniisti kannettu häntä, liikkuu edel-
leen tasapainoisesti ja tehokkasti, hyvä turkki ja hapsut. 
 
ALLWAY'S SURPRISE 19679/15 s.13.2.2015 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Fi & Ru Mva RkfV Fi Jva Allway’s 
Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat 
mittasuhteet, hyvä kallon ja kuonon suhde, riittävän vahva kuono-osa, hyvä pigmentti, hyvä kaula, eturinta ja 
runko, hyvät raajat, kulmaukset ja käpälät, erittäin hyvät edestakaisliikkeet, liikkuu hyvällä sivuaskeleella. 
Suomussalmi RN 10.6. Tuula Pratt AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Turhan pullukkana 
esitetty narttu jolla hyvä korkeuden ja pituuden suhde, riittävä pään vahvuus ja lyhyehkö kuono-osa, sopiva 
kaulan pituus, normaalit kulmaukset, turhan jyrkkä lantio ja alas kiinnittynyt häntä, hyvät sivuliikkeet mutta 
liikkeessä hieman takakorkea, kaunis turkki. Ylivieska KV 9.7. Vesa Lehtonen AVO ERI 1 SA PN2 VASERT 
VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat mutta kuono voisi olla 
voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, hieman kevyt luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu 
ryhdikkäästi hyvällä askeleella, hyvä karvan laatu, voisi kauttaaltaan olla asteen verran voimakkaampi. Kajaani 
RN 30.7. Tiina Illukka AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tasapainoinen kokonaisuus, kaunisilmeinen pää, erinomainen ylälinja, erinomainen etu- ja takaosa, tilava 
rintakehä, vahva leveä lanne, voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä, kaunis karva. Siilinjärvi RN 3.9. Virpi 
Montonen AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista rotutyyppiä, erin-
omaiset mittasuhteet, kauniit ääriviivat, hyvä pitkä pää, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja rungon vankkuus, hyvin 
kulmautunut, lantiossa jyrkkyyttä, liikkuu erinomaisella asenteella ja hyvällä askelpituudella, lantiota hieman 
köyristäen. 
Taipumuskokeet: Vieremä 27.8. Jaana Heiskari SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
ALLWAY'S TRICK ME 50338/14 s.13.9.2014 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Allway’s Tan Dooris kasv. Satu 
Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vankka narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen nartun pää, erinomainen kuono-osa ja hyvät huulet, hyvä 
kaula, hieman laskeva ylälinja, vahva luusto, runko saa vielä syventyä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä, 
liikkuu kauttaaltaan hyvin, kaunis hyvin hoidettu turkki. 
 
ALLWAY'S TRICK OR TWO 50336/14 s.13.9.2014 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Allway’s Tan Dooris kasv. 
Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Muzzle 
is a little snipey, I’d like better shoulder angulation, could do with more bone, standing close in hocks, has a 
merry temperament, would like to see more reach and drive. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 13.8. Ville Lahtinen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Tuuma tulee kut-
suttaessa häntä heiluen rapsuteltavaksi, erittäin avoin ja ystävällinen; toiset koirat hieman jännittävät mutta tulee 
kuitenkin vaivattomasti niiden kanssa toimeen. Haku ja laukaus: hyväksytty. Tuuma hakee erinomaisella etäi-
syydellä ohjaajan etupuolella risteillen, metsän hajut selvästi kiinnostavat ja niitä Tuuma pääosin nenä maassa 
nuuhkii; laukauksesta pysähtyy ja hetkisen ihmettelee kunnes jatkaa mallikasta työskentelyä. Jäljestys: hyväk-
sytty. Tuuma jäljestää koko matkan hieman tuumaillen eli tekee pieniä tarkistuksia jäljen sivusta vaikka näyttää 
tietävän missä jälki menee; kuitenkin hyvin kaadolle jonka nuuhkii. Vesityö: hyväksytty. Ui halukkaasti ja tuo 
pukin rannalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tuuma on erinomaisesti ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö ja yleis-
vaikutelma: mukava pari joka selvästi nauttii yhdessä tekemisestä; yhteistyö toimii ja kumpikin tietää mitä missä-
kin tilanteessa pitäisi tehdä. 
 
ALLWAY'S VOODOO TRICK 30616/17 s.23.4.2017 i. By Mva Northworth Fatal N’Woody e. Allway’s Trick Me 
kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Savitaipale PN 24.9. Reia Leikola-Walden BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan erinomainen, tänään hieman vaisusti esiintyvä narttupentu, kaunisilmeinen oikealinjainen nartun pää, 
hieman pitkä loiva otsapenger, riittävä luusto, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, lupaava etu-
rinta, hyvin kulmautunut takaa, yhdensuuntaiset liikkeet, rodunomainen askelmitta, valitettavasti tänään iloinen 
cockerin häntä puuttuu, lupaava turkki. 
 



ALLWAY’S WENDI THE WITCH Fi & Ru Mva Fi Jva RkfV 15245/12 s.24.12.2011 i. Pohj & Fi & Se(n) & No 
Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e. Fi Mva Allway's Dream A While kasv. Satu Utriainen ja Susanna 
Pikkarainen 
Näyttelyt: Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula, vahva selkä, tilava rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kauniissa 
turkissa, liikkuu hyvin. Ylivieska KV 9.7. Vesa Lehtonen VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet, kokonaisuudessaan voisi olla voimakkaampi, 
hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja kokoon sopiva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu ryhdikkäästi 
hyvällä vapaalla askeleella, hyvä karva. Kuopio KV 6.8. Jussi Liimatainen VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti rakentunut narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis 
pehmeäilmeinen pää, tyylikäs kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, tiivis lanne ja hyvä takaosa, kaunis 
karva, upeat sivuliikkeet ja oikein kannettu häntä, hieman leveä edestä. 
 
AMULET 23494/15 s.23.1.2015 i. Apelhöjdens Othello e. Northworth Pick N’ Put kasv. Elina Kosunen 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO ERI 3 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very nice front assembly, beautiful neck into shoulder, excellent topline, attractive head, good coat. 
 
ANCER’S VICTORIA’S SECRET 43429/14 s.21.7.2014 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No & Pohj Jva 
Delichon Droplet e. Fi Jva Sugarstick’s C’est La Vie kasv. Heli Rummukainen 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 28.5. Esa Pekkarinen AVO 2 (a-6, b-6, c-6, d-11, e-3, f-3 = 33 pist). Koira 
aloittaa alkumakuun tutkittuaan hiukan yli-innokkaan pääosin ilmavainuisen jäljestyksen; ensimmäisellä osuu-
della suurehko tarkistus sivuun josta kuitenkin palaa omatoimisesti, loppuosuus aaltoilevaa jäljestystä, kulmalla 
makuu osoitetaan  mutta sitten suuntaa haetaan kulman ulkopuolelta ja pikkuhiljaa ajaudutaan sivuun aina huk-
kaan asti; toinen osuus tarkasti, kulma takapistolla, makuu osoitetaan, jäljestys paranee loppua kohden; tullaan 
kaadolle jota jäädään tutkimaan; tänään kesti hetken päästä juonesta kiinni, mutta sitten erinomaista jälkityötä. 
Imatra 10.6. Satu Savolainen-Pulli AVO 3 (a-2, b-3, c-3, d-13, e-3, f-2 = 26 pist). Ohjattu lähtö, Ulpu jäljestää 
mukavaa vauhtia; heti jäljen alussa koira poistuu jäljeltä määrätietoisesti, hukka; palautuksen jälkeen hyvää 
jäljestystä aina kolmannelle osuudelle jossa tarkistukset jäljen sivuun lisääntyvät, hieman ennen kaatoa jäljestys 
ei enää etene kehoituksista huolimatta, hukka; palautuksen jälkeen suoraan kaadolle joka kiinnosti; Ulpu merk-
kaa molemmat makaukset ja ensimmäisen kulman tarkasti, toinen kulma pienellä kaarroksella; lisää harjoitusta 
niin itsevarmuus lisääntyy. Imatra 11.6. Riitta Helle AVO 1 (a-5, b-11, c-9, d-13, e-3, f-4 = 45 pist). Koiralle 
osoitetaan alkumakuu mikä tutkitaan ja sitten rauhallisesti ohjaten matkaan, työtä tehdään maa- ja ilmavainulla 
jäljellä tai aaltoillen sen molemmin puolin; ensimmäinen osuus hyvin, toisella osuudella kaksi tarkistuslenkkiä 
jäljen sivulla, kolmannella yksi pieni ja yhden vesiojan ylitys ensin vähän mietityttää vaikka suunta on kyllä 
selvillä; kaadolle hiukan sivusta koukaten, se haistellaan huolellisesti ja jäädään vierelle; ensimmäiselle kulmalle 
suoraan makuu hyvin merkaten, kulman tausta tarkistetaan noin liinan mittaisella pyörähdyksellä, hetkeksi 
meinataan jäädää heinää syömään mutta ohjaajan oikea-aikainen kehoitus saa työskentelyn jatkumaan, toinen 
kulma kulman mukaisesti ja makuu merkataan nopeasti pysähtymällä ja haistelemalla; hyvä reipas suoritus. 
Imatra 30.7. Seppo Venäläinen AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-2, f-5 = 47 pist). Lähtömakaus tutkien ja ohjatusti 
jäljelle; ensimmäisen osuuden alku tarkasti, puolessa välissä pyörimistä jäljen sivussa pariin kertaan, sitten 
loppujälki tarkasti; makaukset merkataan pysähtymällä; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen tarkastuspistolla; 
kaadon nuuhkii tarkasti ja poistuu, saisi olla sorkasta kiinnostuneempi. 
 
ANCER’S XTRA SECRET 19887/17 s.25.2.2017 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva 
BaltV-17 Flushing Meadow’s Dirac e. Ancer’s Victoria’s Secret kasv. Heli Rummukainen 
Näyttelyt: Savitaipale PN 24.9. Reia Leikola-Walden BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tässä 
vaiheessa hieman ilmavalta vaikuttava narttupentu, naisellinen oikean mittainen pää jossa pitkä loiva otsapenger 
hyvä kaula, riittävä luusto, niukasti kulmautunut etuosa ja eturinta puuttuu, lupaava rungon tilavuus, hieman luisu 
lantio ja taipumus köyristää selkää, yhdensuuntaiset liikkeet joissa riittävä mitta, runsas pentukarva, iloinen 
cockerin luonne. 
 
ANCER’S XTRA SWEET 19887/17 s.25.2.2017 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva 
BaltV-17 Flushing Meadow’s Dirac e. Ancer’s Victoria’s Secret kasv. Heli Rummukainen 
Näyttelyt: Savitaipale PN 24.9. Reia Leikola-Walden BABY 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Mittasuhteiltaan oikea, hieman ilmava narttupentu, riittävän pitkä hieman kapea pää, erityisesti kuono-
osa saa täyttyä, riittävä luusto, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, lupaava runko, hieman luisu lantio, muuten 
hyvin kulmautunut takaa, liikkuu riittävällä askelmitalla, runsas pentukarva, hyvä luonne. 
 
ASVINA HOLY CORE 54282/12 s.21.9.2012 i. Fi Jva Crab Apple’s Peter Pan e. Asvina Eager To Trust kasv. 
Minna  Salo 
Jäljestämiskokeet: Sauvo 14.5. Taina Ketola VOI 0 (0 pist). Lähtömakuu tutkitaan, ohjattu lähtö, koira jäljestää 
pääosin ilmavainulla jälkiuran päällä tai sen välittömässä läheisyydessä; noin sadan metrin päässä lähtee 
määrätietoisesti jäljeltä, ensimmäinen hukka; puhdas jälki makuun läheltä, makuun merkkaa, lähtee viistosti 
jäljeltä, toinen hukka; puhdasta jälkeä seuraa pienen matkaa ja määrätietoisesti kolmas hukka, tuomari keskeyt-
tää kokeen; tänään Halla löysi metsästä verijälkiä kiinnostavampia jälkiä ja jätöksiä. 
 
ASVINA JUST AS ADORABLE 48862/14 s.21.8.2014 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca’s Milk N’Toast And Honey e. 
Asvina Holy Case kasv. Minna  Salo 



Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea 
koko ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, purenta, silmät ja korvat, hieman lyhyt kaula, hyvä selkälinja, riittävä 
luusto, hyvät käpälät, niukat etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, eturinta saisi olla parempi, hyvä rintakehä, 
hyvä karvapeite, voisi liikkua pidemmällä askeleella ja hännän asento voisi olla kauniimpi. Kuopio RN 8.4. 
Markku Mähönen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aavistuksen pitkänomainen eikä näytä 
rodulle tyypillistä iloisuutta, hyvä pään pituus mutta kuonon tulisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, ylälinja ja hännän 
kiinnitys, takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat, suorat edestakaisliikkeet, liikkuu riittävällä askelpituu-
della, tulisi esiintyä iloisemmin. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Good strong orange roan bitch, big ribs, good bone and feet, great depth to body and chest, 
good spring of rib, moves well, tailset a little high. 
 
ATTENBOROUGH ANDROMEDA 27266/12 s.23.9.2012 i. C.I.B C.I.E FI & No & Ee & Lv & Ge & Bg & Md Mva 
Great Escape I’m With Stupid e. Attenborough Almost An Angel kasv. Johanna Söderholm  
Näyttelyt: Ruovesi RN 19.8. Juha Putkonen AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyväluustoinen, matalaraajaisen ja pitkärunkoisen vaikutelman antava, narttumainen pää joka saisi olla 
voimakkaampi suhteessa runkoon, oikein kiinnittyneet korvat, kauniit tummat silmät, hyvä purenta, erinomainen 
rintakehä, oikea karvan laatu, erinomainen häntä, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, hie-
man epävakaasti edestä. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 6-vuotias, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, tummat silmät, kaunis huulilinja, vahva kuono, kaula saisi 
liittyä sulavammin lapoihin, ulkokierteiset eturaajat, riittävä raajaluusto, hyvä lantion asento, suorat lavat, lyhyet 
suorahkot olkavarret, hyvä takaosa, hyvä turkki, runsaat hapsut, kapeat etuliikkeet, sivuliikkeisiin toivoisin ryhtiä 
hieman lisää, hyvä askelpituus. 
 
BACKHILLS MYFAIR LADY PMJV-17 JV-17 48223/17 s.21.12.2016 i. Se(n) Mva Se Jva PMJV-15 Haradwater 
Solar Eclipse e. Backhills Ever So Sweet kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Kuopio KV 6.8. Jussi Liimatainen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään malli ja kaunis ilme, kaula voisi olla pidempi ja lavat paremmin 
asettuneet, hyvä runko mutta eturinta voisi olla täyttyneempi, riittävä luusto, voimakkaat takakulmaukset, hieman 
korkea etuaskel, takaa liikkuu hyvin. Joensuu KV 12.8. Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti PEN 1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, nice eyeset and ears, bit heavy over shoulders, good bone, slightly long 
in body but good topline, good back movement, slightly wide in the front. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, 
Ruotsi JUN ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced, very feminine, very 
nice proportions and outline, lovely head and expression with good skull, well set ears, very nice eyes, normal 
angulations, good width in croup, lovely ribcage, very good body for age, promising coat, moves with good reach 
and drive, good tail activity, turns out elbows a bit, lovely temperament. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, 
Alankomaat JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice young blue, this type needs time to 
develop, nice head, good proportions, lovely expression, good eye, ear and teeth, strong neck and topline, good 
tailset, prefer more chest, enough angulations behind, I hope she develops still, especially in ribs, nice bone, 
good feet, lovely silky coat, moves well, nice temperament. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila JUN ERI 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis nuori narttu, oikeat mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, hyvä 
kaula, erittäin hyvä runko ja takaosa, tyylikäs ylälinja, liikkuu sivusta erittäin hyvin, etuliikkeissä hieman huomaut-
tamista, erittäin hyvä karva, miellyttävä käytös. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä JUN EH. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Young bitch, correct head and earset, a little straight in shoulders, needs 
more chest and ribcage, ribcage a little too flat, coat texture ok but a little too soft, too narrow behind and a little 
loose at elbows. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali JUN ERI 1 PMJV-17 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Correct feminine head, wonderful expression, correct bite and topline, good neck and ribcage, 
a bit long in loin, well angulated, good coat, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN 
ERI 1 JV-17 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 months, elegant feminine bitch, 
excellent breed type, correct in proportions, elegant head, sweet expression, excellent neck, excellent angulation 
in front and rear, still needs time to develop in body and forechest, slightly long in loin, correct level topline that 
slopes to correctly set tail, moves with excellent reach and drive, beautiful coat. 
 
BARECHO FOUR WHEEL DRIVE Lt Mva Ee & Lt & Lv & Balt JMva 47817/11 s.28.3.2011 i. Travis Vintage 
Gold e. Se Mva Backhills Quality Design kasv. Helene ja David Björkman, Ruotsi 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years 
old female, very good in size and proportions, excellent head, very good front, well rounded ribs, could have 
better angulations in front and rear but still moves in balance, excellent character and presentation, slightly 
overweight. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good headed blue, nice shaped dark eye, lovely level topline, good reach of neck, good depth from neck all 
over, correct second thigh, moved well. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä VAL ERI 1 SA PN3 
VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, good feminine head, good ears, good bones, 
good ribcage, correct angulations, good coat texture, a little narrow in behind, moves ok but needs more reach 
and drive. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
head, could have more stop, correct bite and neck, could be more angulated, front feet a bit long, moves well, 
could have better coat condition. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti VAL ERI 1 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years old bitch of excellent breed type, correct size and proportions, lovely 
pleasing head with pleasing expresssion, good neck that should fall smoother in better laid back shoulders, 
excellent forechest and upper arm, level back that slopes to a lower set tail, would like little more of bend of stifle 



in back, excellent spring of ribs, good muscle condition, in excellent coat condition, shows herself well with what 
she’s got. 
 
BAYSWAY BLUE RONNIE Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva LtV-17 58311/11 s.3.6.2011 i. 
Bruno Prince e. Ie JMva Baysway Blazing Kate kasv. William McEntee, Irlanti 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine, nice proportions, lovely head and expression, good earset, well shaped eyes, bit upright in shoulder, 
enough angulated in hindquarters, bit steep in croup, very good ribcage, very nice coat quality, moves with good 
reach and tail action but could carry herself better in front, lovely temperament. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Arto Kylmälä VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjatusti jäljelle, 
alkumakaus tarkasti tutkien; Tekla jäljestää ensimmäisen osuuden tarkasti jäljen päällä sopivaa vauhtia edeten, 
ensimmäisellä kulmalla olevan katkon Tekla selvittää pienellä kahdeksikolla; toisella ja kolmannella osuudella 
muutaman kerran ajaudutaan hiukan kauemmas jäljestä mutta ne Tekla huomaa nopeasti ja palaa jäljelle itse-
näisesti, toinen ja kolmas kulma hyvin pienellä rengastuksella; neljännellä osuudella yksi kaarre jäljen sivussa, 
muutoin tarkasti jäljellä tai tuntumassa; kaadolle suoraan ja jää paikalle tutkimaan sorkkaa; makauksista ensim-
mäisen nuuhkaisee nopeasti mutta ei pysähdy kunnolla, toisen ja kolmannen tutkii tarkasti, neljännen hiukan 
nopeammin; hieno suoritus sopivavauhtiselta jäljestäjältä. Sastamala 11.6. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-11, 
c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Rauhoittamisen jälkeen Tekla jäljelle, edetään sopivaa vauhtia pääosin maa-
vainulla, työ on jälkitarkkaa; makauksista merkataan kunnolla vain viimeinen, kaksi merkataan pysähtymättä ja 
yksi ohitetaan; katkokulma kaartaen jälkien tekijöiden jäljille ja uuteen suuntaan, muut kulmat tarkasti; jälkeä pit-
kin kaadolle jonka osoittaa pysähtyen nuuhkimaan. Virrat 18.6. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-3, 
f-5 = 44 pist). Reipas lähtö ja jäljestys; melko tarkkaa jäljestystä, kolmannella osuudella eniten tarkistuksia tuulen 
vuoksi; katkokulma parilla lenkillä, toisella kulmalla laajempia lenkkejä, kolmannella pieni kaarros; makuista 
ensimmäinen ja viimeinen tarkastaen, muut yli; kaatokäytös hyväksytty. 
 
BELL’MANO BELLA NOTTE Fi & Se Jva 33831/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt 
& Nl & Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. Bell’Mano Xmas Blue Magic kasv. Erna Toivanen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 14.5. Hannu Palonen VOI 2 (a-4, b-10, c-8, d-10, e-3, f-3 = 38 pist). Reipas lähtö, 
alkuun tarkemmin, loppua kohden runsaampia tarkistuksia; makuista kolme tarkistaen ja yksi yli; katkokulma 
ihmisjälkiä pitkin, toinen kulma tarkasti, kolmannella suoraan yli aina hukkaan saakka; jäljelle tuotuna hyvin 
kaadolle; kaatokäytös hyväksytty. 
 
BELL’MANO BLUE NIGHT QUEEN 33832/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & 
Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 
PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. Bell’Mano Xmas Blue Magic kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Savonlinna RN 27.5. Elena Ruskovaara AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
narttumainen, oikean tyyppinen, sopivarunkoinen kokonaisuus, tarpeeksi kulmautunut, keskivahva raajaluusto, 
riittävästi kaulaa, hyvin narttumainen pää, hyvät linjat, hyvät silmät, tarpeeksi voimaa kuonossa, karva ei tänään 
parhaimmillaan, hyväasentoinen häntä, yhdensuuntaiset takaliikkeet, saisi olla ryhdikkäämpi liikkuja, tarpeeksi 
pitkä askellus, miellyttävä rauhallinen käytös. Suonenjoki RN 30.7. Martin Johansson, Ruotsi AVO EH 3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin tik, fint uttryck, framskjuten skuldra, visas i lite högt hull, bra bröst-
korg, fina tassar, lite brant i kors, kunde vara något bättre vinklad bak, kunde ha lite mer attityd när hon rör sig, 
inte i bästa päls. 
 
BELL’MANO BLUE ORCHID 33833/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt 
Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-
17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. Bell’Mano Xmas Blue Magic kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan 
ja mittasuhteiltaan oikea, hyvin kaunispäinen narttu joka saisi olla hoikemmassa kunnossa, hyvä purenta, silmät 
ja korvat, riittävä kaula ja hyvä ylälinja, riittävä luusto, hyvät käpälät, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä karvapeite, 
riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvin. Imatra KV 16.4. 
Marko Ljutic, Kroatia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old merry female, excellent 
in size and proportions, excellent head type and front, could have bit more upper arm, excellent round ribs, 
strong topline, very good in rear angulations, very balanced in movements although she looks slightly over-
weight, correct in coming and going, excellent sidegait, with better grooming she could look bit better. Alavus 
KR 11.6. Katja Korhonen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, erittäin hyvä tyyppi, 
hyvät pään linjat, purenta ok, hyvä ilme, oikea-asentoiset korvat, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, 
tänään esitetään hieman löysässä kunnossa, tasapainoiset kulmaukset, hyvä raajaluusto, nartulle hyvät mitta-
suhteet, hyvä turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, hyvä sivuliike, yhdensuuntainen etuliike, 
miellyttävä luonne, esitetään hyvin, runko tulisi olla tiiviimmässä kunnossa. Mikkeli KR 8.7. Sanna Kavén KÄY 
EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkatekoinen narttu joka esitetään pulskassa kunnossa, sievä 
nartun pää, oikea purenta, kaula voisi olla pidempi, täyteläinen eturinta ja rintakehä, lyhyt olkavarsi, takana riittä-
vät kulmaukset, riittävä luusto kokoon nähden, erinomainen karvan laatu, erittäin reipas ja iloinen käytös, liikkuu 
yhdensuuntaisesti sopivalla askelmitalla. Suonenjoki RN 30.7. Martin Johansson, Ruotsi KÄY H. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Liten tik, lågställd, välskuret huvud, fint uttryck, visas i högt hull, bra bröstkorg, väl-
balanserat bakställ, rör sig med tillräckligt steg, inte i bästa päls, trevligt temperament. 
 



BELL’MANO ROCK ME BABY RkfV 42177/15 s.16.7.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. 
Bell’Mano Xmas Snow-White kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, 
oikea koko, vielä hieman kapea, hyvä pää, hieman avoimet silmäluomet, tasapurenta, hyvä kaula ja ylälinja, 
niukka eturinta, oikein kulmautunut takaa, niukasti edestä, hyvä karvan laatu, voisi liikkua tehokkaammalla aske-
leella, reipas käytös. Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet omaava narttu jolla oikealinjainen pää, hyvä pään vahvuus, löysät alaluomet, silmät vuotavat hieman, 
hieman lyhyt kuono, 2 etuhammasta alapurennassa, loput tiukassa tasapurennassa, riittävä rintakehä, eturinta 
saisi olla paremmin täyttynyt, tasapainoiset riittävät kulmaukset, hyvä takaliike, etuliike hieman sidotumpi, hyvä 
karvan laatu, hieman lyhyt kaula ja hieman löysää kaulanalusnahkaa. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-
Lehkonen KÄY ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, tiivis, kiinteä 
ja lihaksikas, pää saisi olla pitempi ja jalompi, hieman löysää nahkaa, hyvä rintakehän pituus ja tilavuus, hyvät 
raajojen kulmaukset, erinomainen karvan laatu, liikkuu tehokkaasti ja käyttäytyy iloisesti. Helsinki KR 3.9. 
Sjoerd Jobse, Ruotsi KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, good size and proportions, 
quite strong in head, could be more clean, incorrect bite, sweet expression, good earset, excellent set of neck, 
strong topline, good tailset, very balanced in angulations, enough body and substance, good coat but not in full 
bloom, very energetic on the move, good reach and drive and a merry tail. Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, 
Serbia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming girl of correct size, type and balance, 
beautiful head and expression, pity about wry mouth, correct neck and shoulders, nice legs and feet, well made 
body in general, I prefer more of her in forechest, excellent topline, tailset and carriage, sound mover, well 
presented. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine, good proportions, nice head and expression, good bite but a bit uneven teeth, good neck and 
shoulder, straight upper arm, quite good ribcage, a bit steep in croup, normal angulations behind, good coat 
quality but should be better groomed, active mover with lovely tail activity but roaches her back and turns out her 
elbows, very nice temperament. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunis hyväliikkeinen narttu, hieman voimakas otsa ja aavistuksen syvä pää, kaunis kaula, erin-
omainen runko, ylälinja ja raajat, kaunis hyvälaatuinen karva, esiintyy erinomaisesti. Helsinki KV 8.12. Elena 
Adamovskaya, Venäjä KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, good head, a little 
straight in shoulders, needs more ribcage, correct bones, good hindquarter angulations, needs more coat, a little 
loose at elbows and needs more reach and drive. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti KÄY ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old feminine bitch of correct size and proportions, excellent 
breed type shown in excellent muscle condition, pleasing head in correct proportions, eyerims could be tighter, 
beautiful neck that falls to well laid back shoulder, could have a better bend in upper arm, enough forechest, 
excellent hindangulation, level topline that slopes to slightly low tailset, excellent spring of ribs, a bit long in loin, 
moves with good drive but high front action, lovely colour and coat condition. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 14.5. Pasi Kemppainen AVO 0 (0 pist). Tarkka alun tutkinta ja hyvä jäljelle ohjaus; 
pääosin maavainuinen koira etenee reipasta kävelyvauhtia jälkiuralla noin 1/3 osuudesta, sitten tarkistuslenkki 
risteävälle polulle ja paluu vaatii ohjaajan muistutuksen, uusi laaja tarkistus hieman ennen kulmaa ja muistutus 
tehtävästä, ensimmäinen kulma narun mitan tarkistuksella makuu erinomaisesti osoittaen; toista osuutta hyvin 
noin 1/3, sitten risteävälle uralle, paluu jäljen yli uraa pitkin aina ensimmäiseen hukkaan saakka, loppu toista 
osuutta hyvin mutta juuri ennen kulmaa muiden tuoksujen perään aina toiseen hukkaan asti; uusi alku kulma-
makuulta ja hyvää työtä 1/3 osuudesta kunnes risteävä polku viekottaa kolmanteen hukkaan ja tuomari keskeyt-
tää kokeen; harjoitellen kaadolle joka kiinnosti; lupaava jäljestäjä jolla jälkiuskollisuus on vielä hakusessa erityi-
sesti polkujen ja urien kohdalla. Virolahti 28.5. Pasi Kemppainen AVO 0 (0 pist). Itsenäinen tarkka alun tutkinta 
ja lyhyellä narulla jäljelle; maa- ja ilmavainuinen koira tekee heti alussa pienen tarkistuspyörähdyksen ja jatkaa 
sitten hieman empien ja tuulta haistellen ohjaajan rohkaisemana; rauhallista työtä hajutunnelissa osuuden puoli-
väliin jossa tarkistelut jäljen molemmin puolin hukan arvoisesti; palautus ja verkkaisesti etenevää työtä ohjaajan 
rohkaisuin, kulmalle ilmavainulla makuun hyvin osoittaen mutta eteneminen pysähtyy, toinen hukka; uusi aloitus 
kulmalta, hetki jälkeä mutta sitten sorsan lentoon noston jälkeen riistapolulle, kolmas hukka ja tuomari keskeyt-
tää kokeen; harjoitellen kaadolle joka kiinnosti; jälkiosaaminen on koiralla hallussa mutta tänään ensimmäisen 
osuuden tuulinen taimikko ja muut metsän tuoksut tekivät tepposet. Luumäki 18.6. Riitta Helle AVO – (0 pist). 
Koiralle näytetään alkumakaus ja kannustaen lyhyellä liinalla matkaan, jälkeä edetään pääosin maavainulla 
rauhallista kävelyvauhtia; vähän matkaa mennään hienosti jäljellä mutta sitten löydetään sorkanjälkiä jotka kiin-
nostavat, kehoituksella kuitenkin jatketaan; vähän matkaa menee hyvin kunnes ryhdytään taas tutkimaan jäljen 
sivuja, haetaan tukea ohjaajalta, tuumaillaan ja emmitään, ensimmäinen hukka; uusi alku vähän matkan päästä, 
lähdetään taas reippasti matkaan mutta pyöriminen ja empiminen jatkuu; ohjaaja keskeyttää kokeen, harjoitellen 
loppu; makaukset merkataan erinomaisesti ja kulmat vaivatta; kaato haarukoidaan ilmavainulla jo kaukaa; 
tänään pienoinen motivaation puute näkyi jälkityöskentelyssä. 
 
BELL’MANO ROCK N HUG ME 42178/15 s.16.7.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Bell’Mano 
Xmas Snow-White kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 7 kk, 
koon alarajalla oleva, vielä kevytlinjainen narttu jolla hieman lyhyt ja kulmikas pää, avoimet silmäluomet häiritse-
vät, oikealla varsin tiukka purenta, riittävä kaula, niukka eturinta, rungon tulee vielä kehittyä, riittävästi kulmautu-
nut, hyvä karvan laatu, liikkuu riittävällä askeleella, tarvitsee vielä aikaa. Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdys-
vallat NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head and expression, good substance, good 
topline, nice coat, bit long in loin, front assembly could be better which shows in movement. Kellokoski ER 3.6. 
Paul Read, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good light blue bitch, classic head 



and dark eye, stands foursquare, still needs to develop in width and depth, good turn of stifle, moving wide in 
front, well put together. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Almost 2 years, feminine head, moderate stop, could be shorter in topline, correct tail, weak front and 
movement. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä koko ja narttumainen kokonaisuus, hyvä pään pituus ja suoralinjainen profiili, tummat silmät, kaunis 
ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, hyvä karvan laatu, etuliikkeet hieman leveät. Mänty-
harju KR 26.8. Eeva Resko AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen narttu, erin-
omainen pää, tummat silmät, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä, riittävä luusto, voisi olla hieman tiiviimpi 
kyynärpäistä, hieman vielä litteä runko ja lyhyt rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu kauttaaltaan suhteelli-
sen hyvin. 
 
BELL’MANO XMAS BLUE MAGIC 13543/11 s.21.12.2010 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon 
Second Sight e. Bell’mano Midsummer Rose kasv. Erna Toivonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Substantial blue roan, well put together, nice front, short in loin, lovely ribs, withers and quarters, moved with 
drive and purpose, perhaps carrying a little too much weight causing her to roll, very nice type. Helsinki KR 3.9. 
Sjoerd Jobse, Ruotsi AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years, good size and proportions, 
quite strong in head and a bit narrow in muzzle, soft expression, good earset, short neck, strong topline, short in 
croup, balanced in angulations, excellent spring of rib, short coupled, nice bone and feet, moves with good reach 
and drive but wide in front, enough coat for today, merry temperament. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi 
AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong bitch, could be a bit more feminine, well shaped head, 
rather deep eyes and a bit throatiness take away from expression, normally angulated in front, very good rib-
cage, enough angulations in rear, quite good coat but could be better groomed for show, very long claws, turns 
out right foot when standing, moves with really good reach and drive and lovely tail but needs stronger topline, 
nice temperament. 
Jäljestämiskokeet: Hyvinkää 30.7. Riitta Helle AVO 0 (0 pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu minkä nuuskai-
see pikaisesti ja lyhyellä liinalla matkaan, jälkeä edetään jäljellä tai aaltoillen sen molemmin puolin helpompaa 
reittiä etsien risukkoisessa ja rankaisessa maastossa; ensimmäisen osuuden alkupuolella tarkistetaan peuran 
sorkanjäljet isolla lenkillä, palataan hetkeksi jäljelle mistä poistutaan taas sorkanjäljille ja ensimmäinen hukka; 
uusi alku, hyvin ensimmäiselle kulmalle missä makuu osoitetaan pikaisella nuuhkaisulla ja pysähdyksellä, kulma 
selviää runsaan liinan mittaisella taustatarkistuksella; toisen osuuden puolivälin paikkeilla ajaudutaan taas jäljen 
ulkopuolelle ja toinen hukka; uusi startti ja hyvin lähes toiselle kulmalle mutta risut ja rangat ovat vaatineet veron-
sa ja valitaan metsäkoneen ura ja kolmas hukka; tuomari keskeyttää kokeen, harjoitellen kaadolle mikä tutkitaan; 
tänään vaativa maasto herpaannutti nuoren jäljestäjän. Luumäki 6.8. Riitta Helle AVO 0 (0 pist). Koiralle osoite-
taan alkumakuu mikä tutkitaan nopeasti ja lyhyellä liinalla matkaan, jälkeä edetään pääasiallisesti maavainulla 
jäljellä tai aaltoillen sen molemmin puolin; ensimmäisellä osuudella tehdään useita pieniä pistoja ja yksi isompi 
joka johtaa ensimmäiseen hukkaan asti; uusi alku ja loppuosuus hyvin ensimmäiselle kulmalle, makuu osoite-
taan pikaisella pysähdyksellä ja nuuhkaisulla, kulma lähes kulman mukaisesti; toisen osuuden alkupuolella yksi 
tarkistuspisto ja puolen välin paikkeilla tuumaillaan ja mennään välillä paluujälkeä, pyöritään ja tuumaillaan, 
toinen hukka; uuden alun jälkeen loppuosuus yhdellä lenkillä toiselle kulmalle, makuu osoitetaan nopeasti nuuh-
kaisten ja pysähtyen, kulma jälleen lähes kulman mukaisesti; kolmannen osuuden alku hyvin yhdellä lenkillä noin 
puoleen väliin kunnes poistutaan taas koiruuden omille poluille ja kolmas hukka; loppu hienosti harjoitellen kaa-
dolle mikä osoitetaan hyvin. 
 
BELL’MANO XMAS SNOW-WHITE 13539/11 s.21.12.2010 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon 
Second Sight e. Bell’mano Midsummer Rose kasv. Erna Toivonen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias, 
oikean kokoinen, vahva hieman kulmikas pää, oikea purenta, hyvä kaula, riittävä runko, niukka eturinta, oikein 
kulmautunut takaa, niukasti edestä, liikkuu hieman takakorkeana, saisi olla enemmän tehoa, hyvä karvan laatu, 
varma käytös. Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
clean head, nice substance, good topline, bit long in loin, difficult to assess movement due to behaviour. Imatra 
KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years old bitch, very 
good in size, she appears bit too much for a bitch, correct head, correct front, open angulations both in front and 
rear, balanced movements, merry temperament, excellent colour, markings and presentation. Lahti RN 1.5. 
Leila Kärkäs AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, hyvät 
pään linjat, aavistuksen lyhyt kuono, hieman vuotavat silmät, jonkin verran löysää kaulanahkaa, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvä raajarakenne, eturinta puuttuu, hyvä rintakehä, hieman luisu lantio, karva ok, takaliike hyvä mutta 
etuaskel kovin lyhyt, miellyttävä käytös. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä AVO ERI 1 SA PN3 VACA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, sopiva vahvuusaste, rungoltaan hieman pitkä, sievä pitkä 
pää ja miellyttävä ilme, hyvä kaula, erinomainen rungon tilavuus, kohtuulliset ja tasapainoiset kulmaukset, kauniit 
ulottuvat liikkeet, hyväasentoinen häntä, miellyttävä käytös. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Striking black and white, good head and eye, nice upper arm, 
short deep body, well sprung ribs, good quarters and tailset, short below the hock, good second thigh, moved 
really well. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6½ 
years, good outline, a bit heavy, moderate length of neck, good bone, a bit sloping pastern, moderate 
temperament, falling down in front when moving. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila AVO EH 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Feminiininen narttu erittäin hyvää tyyppiä, antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman, 
hyvän mallinen feminiininen pää, hyvä kaula, erinomainen runko, hyvä eturinta, luusto voisi olla hieman järeäm-



pi, lyhyt pysty olkavarsi, sopivasti kulmautunut takaa, oikealaatuinen hieman turhan runsas turkki, hyväasentoi-
nen häntä, saisi liikkua pitemmällä etuaskeleella ja liikkeessä säkä hieman painuu, miellyttävä luonne. Mikkeli 
KR 8.7. Sanna Kavén AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkatekoinen narttu, kuitenkin 
feminiininen, oikea purenta, hyvä ilme, hieman kaulanalusnahkaa, sopiva kaulan mitta, tasapainoiset kulmauk-
set, riittävä luusto, hyvä rintakehä, hieman painuneet ranteet, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella, 
voisi kantaa itsensä hieman ryhdikkäämmin, melko runsas hyvälaatuinen karvapeite, miellyttävä luonne. Kouvo-
la KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivis 
tanakkarunkoinen narttu, pää saisi olla hieman pitempi mutta profiili on suoralinjainen ja kuono täyteläinen, 
tummat silmät, pitkä kaula, hyvät raajojen kulmaukset, täyteläinen eturinta ja tilava rintakehä, karva on oikean 
laatuista mutta mahan alla turhan pitkää. Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia AVO EH 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Strong girl, correct type, size and balance, feminine head and expression, correct neck 
and shoulders, nice legs and feet, lovely rounded ribs, I would prefer more of her in forechest, correct topline, I 
would prefer more level while moving, correct tailset and carriage, correct in movement, I would prefer more 
parallel hind action. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine bitch with good proportions, nice head, bit deep eyes, well set ears, a bit steep in croup, normal 
angulations, very good ribcage, good coat quality but should be better groomed, long claws, easy mover with 
good reach and drive, lovely tail activity, needs stronger topline, very nice temperament. Kouvola RN 22.10. 
Paavo Mattila AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu jolla kaunisilmeinen pää jossa 
aavistuksen vahva otsa, kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, sopivat kulmaukset, hyvä karva ja liikkeet, 
miellyttävä käytös. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Correct type, good body proportions, correct head, good earset, a little short in shoulders, a little east-
west in front, correct coat texture, correct hind angulations, good ribcage, a little short in croup, moves ok but 
needs more reach and drive. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti AVO ERI. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 6 years old bitch, excellent size and proportions, head in correct proportions, eyes could 
be fuller and planes more parallel, normal angulations in front and rear, good spring of ribs, level topline that 
slopes to correctly set tail, moves typically, a bit wide in front. 
 
BENCHMARK BABY TRUE LOVE 24530/15 s.12.3.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Fi & Ee 
Mva Lt & Ee JMva BaltJV-09 Muskettikoiran Zafira kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Sipoo RN 7.5. Johan Juslin AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen 
mutta pieni narttu jolta puuttuu itseluottamusta, hyvä sukupuolileima, tarvitsee paremman etuosan ja eturinnan, 
kaunis lanneosa, luonne heijastuu liikkeeseen. Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia AVO EH 3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years 4 months, most typical head, eyes and expression, out of coat 
today but what she has is of silky texture, nicely proportioned, never settled to move in any coordination. Jyväs-
kylä KV 15.10. Ronny Blomme, Alankomaat AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type, 
very nice feminine head, lean and nice expression, good forechest and ribs but still needs some time to mature, 
good angulations, bone and feet, did not show herself on the move although she has plenty of quality. 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 6.8. Paula Valkonen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallisen 
ja tasaisen oloinen nuori narttu; hieman välinpitämätön toisia koiria ja ihmisiä kohtaan. Haku ja laukaus: hylätty. 
Innotonta ja puurtavaa metsässä kuljeskelua; haku ei oikein lähde liikkeelle ja Nuppu viihtyy ohjaajan jalan 
vieressä; aukeammalla alueella muutama lupaava hakupisto mutta haku ei lähde liikkeelle ja hakuyritykset 
päätyvät ohjaajan jalan juureen; Nuppu tuumailee ja istuskelee paljon, laukaus ei innosta hakuun, ei pelkää eikä 
juuri noteeraa laukausta; vaatii useita käskyjä luoksetuloon. Jäljestys: hyväksytty. Ohjataan rauhallisesti jäljelle, 
koira etenee sopivalla vauhdilla itsenäisesti lähes jäljen päällä; kulmalla pieni rengastus ja jälki klöytyy 
itsenäisesti; iso ojakaan ei Nupun menoa haittaa; kaadon nuuhki; hieno rauhallinen suoritus. Vesityö: hyväksytty. 
Arastellen ja empien veteen; ui pukille ja tuo sen käteen; hyvä uimari. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hakuosiolla 
useita luoksetulokäskyjä, muutoin kuitenkin tottelevainen ja hyväkäytöksinen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
jäljestysosan rauhallinen ohjaustapa, hieno luotto koiraan; toivoisin samaa ohjaajan rauhallisuutta myös 
hakuosiolla; uintiosuudella ohjaaja tukee koiraa upeasti ja rohkaisee koiraa hyvin; lisää harjoitusta riistarikkaassa 
maastossa niin hyvä tulee. Espoo 26.8. Liisa Pajala SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
Rallytoko: Vantaa 9.6. Hannele Pirttimaa ALO – (0 pist). Porvoo 17.6. Tiia Hämäläinen ALO 0 (0 pist). 
Jyväskylä 24.7. Minna Hillebrand ALO – (0 pist). Helsinki 16.8. Anna Pekkala ALO – (0 pist). 
 
BENCHMARK BED OF ROSES 24528/15 s.12.3.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Fi & Ee Mva 
Lt & Ee JMva BaltJV-09 Muskettikoiran Zafira kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Taipumuskokeet: Jokioinen 15.7. Elina Jalni SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Alkuun vähän 
ujosteleva narttu mutta kutsuttaessa tulee reippaasti rapsuteltavaksi; suhtautuu ystävällisesti muihin koiriin. Haku 
ja laukaus: hyväksytty. Alkuun pitkä pisto toisen koiran jäljille; siitä alkaa innokas, erittäin laaja ja itsenäinen 
maa- ja ilmavainuinen haku; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa; hajuissa saisi kuunnella ohjaajaa paremmin, 
muuten tulee kutsusta luokse ja antaa kytkeä. Jäljestys: hyväksytty. Jälki osoitetaan ja alkaa sopivavauhtinen 
aivan jälkiuran päällä etenevä jälkityö; kulma tarkasti ja kaato kiinnosti. Vesityö: hyväksytty. Harkinnan jälkeen 
uimasille ja tuo pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Riittävä tottelevaisuus. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
mainio pari, ohjaajalla hyvä luotto koiraan. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 22.4. Jarmo Nummijärvi AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-14, e-3, f-5 = 46 pist). Makaus 
merkattiin innostuneesti; maavainuinen jäljestäjä kaikilla osuuksilla; ensimmäisellä kulmalla pyörähdys, makaus 
merkattiin; suorilla osuuksilla pieniä varmistuksia, kolmannella osuudella laaja rengastus jäljen sivussa, oma-
toimisesti jatkoi jäljestystä; kaadolle pysähdyttiin. Ilmajoki 23.4. Erkki Rantamäki AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, 
e-3, f-5 = 47 pist). Lähtömakaus nuuhkitaan tarkasti, krepityksen jälkeen alkaa maa- ja ilmavainuinen jäljestys, 



ensimmäisellä osuudella koira tekee laajahkon tarkistuslenkin palaten kuitenkin omatoimisesti jäljelle, ensimmäi-
nen kulma hyvin, makaus merkattiin; toisella osuudella myös pieniä tarkistuksia jäljen molemmin puolin, toinen 
kulma sisäkautta ohi jolloin makaus jäi merkkaamatta; kolmas osuus myös pienin tarkistuslenkein; kaadon omisti 
jääden nuolemaan sitä; ohjaajalla täysi luottamus koiraan. Salo 7.5. Sanna Rantanen VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-
12, e-3, f-5 = 45 pist). Ohjatusti ja määrätietoisesti päivän työhön, Fanny jäljestää miellyttävää kävelyvauhtia 
pääosin suoraviivaisesti maavainulla jäljen päällä; ensimmäinen osuus hienosti, vain yhdellä pienellä varmistuk-
sella; toisella ja kolmannella osuudella muutamia tarkistuslenkkejä, ne olivat kuitenkin nopeita ja paluu aina itse-
näisesti; myös neljännen osuuden alussa tarkistelut, loppuosuus jäljen mukaisesti; ensimmäinen kulma tarkasti, 
toisen kulman katko reilusti pitkäksi mutta palaa takaa kaartaen; Fanny merkkaa kaikki makaukset, kolme hyvin, 
yksi olisi voinut olla selkeämpi; kaadolle suoraan, tutki sorkkaa; miellyttävä jäljestys parivaljakolta. Tarvasjoki 
7.8. Virpi Solla VOI 3 (22 pist). [Koeselostus puuttuu]. Mynämäki 13.8. Juhani Heikniemi VOI 3 (a-6, b-3, c-4, d-
12, e-3, f-2 = 27 pist). Fannylle osoitetaan alku ja siitä ohjatusti jäljelle, vauhti on reipasta ja työ sekä maa- että 
ilmavainuista, suorilla jonkin verran jäljen sivujen tarkistuksia; makaukset merkataan kaikki; katkokulma vaatii 
monta lenkkiä selvitäkseen, toiselle kulmalle hieman sivusta ja sen jälkeen jäljen suuntaa on varmistettava jonkin 
matkaa, suoran keskivaiheilla riistan jälkiä oli tovi tutkiskeltava jäljen molemmin puolin, jäljen sivusta kaartaen 
kulmalle joka hieman oikaistaan; kaadon lähellä tehtävä vaihtuu linnustukseen ja se aiheuttaa kaksi hukkaa; 
jälkeä pitkin kaadolle jonka nappaa suuhunsa. 
 
BENCHMARK CHANTILLY 35448/15 s.25.5.2015 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. 
Benchmark Opal Rose kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet ja vahvuusaste, hyvä pään pituus, hyvän mittainen kuono jossa riittävä vahvuus, hyvä kaula sekä 
rungon voimakkuus, eturinta voisi olla hieman voimakkaampi, hyvät kulmaukset ja raajaluusto, hyvä sivuaskel, 
hyvälaatuinen karvapeite, miellyttävä käytös vaikka voisi liikkua hieman rauhallisemmin. Kuopio KV 6.8. Jussi 
Liimatainen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen narttu, hyvät pään 
linjat, huulet voisivat olla täyteläisemmät, hyvä kaula ja ylälinja, etuosa voisi olla kulmautuneempi, hyvä rinta-
kehän malli, turhan kevyt luusto, karva ei parhaassa kunnossa, varsin hyvät sivuliikkeet, olemukseltaan ikäistään 
nuoremman näköinen. 
 
BENCHMARK CHILL’N THRILL 31843/07 s.8.5.2007 i. Pilula’s Caal Me Midnight Chrysler e. C.I.B Fin & Ee 
Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Orange roan, lacks a little in foreface, nice dark eye, in good hard condition, still enjoying her days out, happy 
little bitch, well put together, moved and showed well. 
 
BENCHMARK EARLY CHOICE 46147/15 s.4.8.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. HeJW-13 
Benchmark Ultimate Choice kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs NUO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis tasapainoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet ja oikeat pään linjat, kauniit tummat silmät ja miellyttävä 
ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, tasapainoinen raajarakenne, hyvä luusto, vankka runko, erinomainen etu-
rinta, hyvä karva, iloinen luonne, erinomaiset tehokkaat liikkeet, miellyttävä kokonaisuus. Sipoo RN 7.5. Johan 
Juslin NUO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tukevassa kunnossa, vahva 
sukupuolileima, seisoo ja liikkuu kapeasti edestä, erinomainen runko, hyvä takaosa ja liikkeet, kauniit käpälät. 
Helsinki KV 20.5. Margret Möller-Sieber, Saksa NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 21 months old, very impressive bitch, feminine head and expression, excellently angulated 
and developed, strong body, excellent topline and tailset, excellent coat texture, very good bone substance, 
moves and shows with a lot of drive. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja oikeat mittasuhteet, sopiva vahvuusaste, feminii-
ninen sievä pää ja ilme, hyvä eturinta, tilava runko, kaunis turkki, varsin tasapainoiset kulmaukset, hyvin kiinnitty-
nyt liikkeessä aavistuksen korkea-asentoinen häntä, kauniit ulottuvat liikkeet, päättäväinen reipas käytös. 
Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia NUO ERI 2 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 2 years, cooperative showgirl, merry tail, feminine head, dark eyes giving sweet expression, good 
neck and shoulders, silky coat, would like width in hindquarters when moving away, well presented and handled. 
Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, 
kaula voisi liittyä lapoihin sulavammin, melko hyvä pää, tummat silmät, kuono voisi olla vahvempi, erinomainen 
eturinta, suorat lavat, hyvä rintakehä, viisto olkavarsi, polvikulmaa voisi olla hieman enemmän, hieman kapeat 
etuliikkeet, taka-askeleeseen toivoisin lisää tehokkuutta, hyvä turkki ja häntä. Mäntyharju KR 26.8. Eeva Resko 
AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvät mitta-
suhteet omaava narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja hyvä etu-
rinta, hyvä luusto ja erinomainen runko, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvinkää ER 7.10. 
Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced, feminine, 
lovely proportions, very appealing head with nice ears and eyes, good bone, normal angulations, very good feet 
but rather long nails, excellent ribcage and forechest, very good coat quality, moves with very good balance, 
could show a bit more energy and tail activity, lovely temperament. 
 
BENCHMARK GOLDILOCKS 44141/16 s.22.7.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. C.I.E Benchmark Joval Musk kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  



Näyttelyt: Jyväskylä PN 25.3. Vesa Lehtonen PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tällä hetkellä vielä hieman kevyt kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet mutta pää saisi olla kauttaaltaan voimak-
kaampi, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, hieman pitkä lanne, liikkuu tasapainoisella aske-
leella, hyvä karva. Ruovesi RN 19.8. Juha Putkonen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 
kk, erinomaiset rungon mittasuhteet, kokoon sopiva luusto, narttumainen hieman kapea pää, oikein kiinnittyneet 
korvat, tummat silmät, hyvä purenta, lavat saisivat olla viistommat, hyvä viisto olkavarsi, hyvin kulmautunut 
takaa, rintakehä ja eturinta saa vielä täyttyä, tällä hetkellä vielä kapea vyötärö, oikea karvan laatu, hyvä väri, 
vielä epävakaat etuliikkeet, sivulta liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä karvan laatu. 
 
BENCHMARK GUARDIAN ANGEL’S DESTINY 44142/16 s.22.7.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lv & 
Balt Mva Fi Jva TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. C.I.E Benchmark Joval Musk kasv. Mariann Korpi ja Anett 
Finnig  
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet 
omaava juniori joka vielä pentukarvassa, hyvä pään malli, hieman vuotavat silmät mutta tiiviit luomet, hyvä rinta-
kehä ja eturinta, tasapainoiset sopivat kulmaukset, hyvä ylälinja, liikkuu erittäin hyvin yhdensuuntaisesti edestä 
ja takaa, erittäin lupaava kokonaisuus, miellyttävä käytös. Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä JUN EH 3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, lähes 1-vuotias, hyvät mittasuhteet omaava juniorinarttu, sievä 
pää ja ilme, vasen alakulmahammas vielä kovin tiukassa purennassa, hyvä kaula, ylälinja saa vielä iän myötä 
asettua, lupaava eturinta ja runko, erinomainen luuston vahvuus, hyvät käpälät, sopusuhtaiset kulmaukset, erin-
omainen turkin laatu, kevyet liikkeet, etuliike saa iän myötä tiivistyä, reipas käytös. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 16.9. Jan-Gunnar Rönnblad SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
 
BENCHMARK HELLO LUCIA C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva 61997/08 s.13.12.2008 i. C.I.E Lt Mva V-10 Westerner 
Dance In Time e. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Lv & Ee & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt VMva LtV-09 BaltVV-13 HeW-13 
HeVW-13 MVV-14 TlnW-14 TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann Korpi ja 
Anett Finnig 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari VET ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Strongly built typey bitch, beautiful expression, very well balanced, compact, lovely coat, very sound mover. 
Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Big type for 
female, correct head, bite and neck, well angulated, could have better angulation in front, excellent ribcage, 
moves well, good coat. 
 
BENCHMARK HERMIONE 61998/08 s.13.12.2008 i. C.I.E Lt Mva V-10 Westerner Dance In Time e. C.I.B C.I.E 
Fin & Dk & Lv & Ee & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt VMva LtV-09 BaltVV-13 HeW-13 HeVW-13 MVV-14 TlnW-14 
TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Stylish 8 years old blue in good coat and condition, good head and eye, lovely neck and shoulders, short deep 
body, correct front and depth all the way through, short below the hock which she uses to drive around the ring. 
 
BENCHMARK HOW ROCK IS YOUR QUEEN Lt JMva 49344/16 s.13.9.2016 i. C.I.E Cockergold I’m Still The 
Rockstar e. By Mva Benchmark Queen Of The Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet omaava kaunislinjainen pentu, kaunis oikealinjainen pää, miellyttävä ilme, tasapainoiset sopivat 
kulmaukset, hyvä rintakehä, eturinta tulossa, hyvä luusto, liikkuu erinomaisella tehokkaalla askeleella, hyvä-
laatuinen karva tulossa, iloinen käytös. Sipoo RN 7.5. Johan Juslin PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomainen rotutyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä raajaluusto, vahvat käpälät, hyvä kehitty-
nyt runko,.liikkuu hyvin. Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 10 months, feminine youngster, one slightly loose eye, good neck, silky coat, firm body, easy 
movement, relaxed showgirl. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, kaunislinjainen narttu, hyvät pään linjat, tummat silmät, pehmeä ilme, hyvä etu-
rinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen tilava oikean muotoinen rintakehä, hyväasentoinen lantio, 
hyvä turkki, hapsut ja häntä, tasapainoiset tahdikkaat liikkeet. Mäntyharju KR 26.8. Eeva Resko JUN ERI 1 SA 
PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu, kaunis pää ja ilme, vahva 
hyvä ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä, hyvä eturinta ja luusto, erinomainen runko, hyvä pitkä rintakehä, 
hyvä takaosa, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivuliike voisi olla hieman pidempi. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, 
Ruotsi JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine with nice proportions, nice head and 
expression, very good eyes and earset, very good front and forechest, good ribcage, a bit short breastbone, very 
good croup, normal angulations, well muscled hindquarters, very good coat quality, moves with enough drive but 
could carry herself better in front, needs stronger topline on the move, very nice temperament. 
 
BENCHMARK HUMBLE BEAUTY 49343/16 s.13.9.2016 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. By Mva 
Benchmark Queen Of The Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Sipoo RN 7.5. Johan Juslin PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset rungon 
mittasuhteet, erinomainen runko ja raajaluusto, haluan paremmat pään linjat, hyvät käpälät ja liikkeet. Kello-
koski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Quality blue bitch 
with excellent angulation, good chest, ribs and well muscled quarters, balanced head with dark eye, moved 
soundly with good fore reach. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 9 months, feminine, good head profile but a bit snipy, very good arch of the neck, still 



developing body, narrow in front, good side movement. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila JUN ERI 1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Viehättävä feminiininen juniorinarttu erinomaista rotutyyppiä, voisi olla hieman 
raajakkaampi, sievä feminiininen pää, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt pysty olkavarsi, sopu-
suhtaisesti kulmautunut takaosa, eturinta saa vielä täyttyä, kokonaisuuteen sopiva runko ja luusto, kaunis oikean 
laatuinen turkki, oikea-asentoinen häntä, liikkuu hyvin, voisi olla hieman ryhdikkäämpi, miellyttävä luonne. 
Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia JUN ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 10 months, good size and type, very well developed for age, good bite, feminine head, good 
earset and neck, very firm topline, well angulated, moves well. Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia 
JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, pretty bitch, would like tighter eyes, good body 
shape, excellent coat and condition, moved well behind but could be firmer in front, well handled. Janakkala KR 
27.8. Pekka Teini JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko lupaava keskikokoinen narttu jolla 
oikealinjainen feminiininen pää, hyvä huulilinja, hyvä kaula, säkäosa saa valmistua vielä, vielä niukka eturinta, 
hieman vallattomat etuliikkeet, hyvä rintakehä, hyvä rakenne takana, erinomainen turkki. 
 
BENCHMARK ISSEY MIAYKE Fi Mva EeV-14 16272/10 s.8.1.2010 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. C.I.E Fi & Dk 
& Ee & Lv & Lt & Balt Mva LtV-11 V-15 VV-15 Pilula's Caal Me American Diva kasv. Mariann Korpi ja Anett 
Finnig 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 18.6. Hanna Lahtinen SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. Ylöjärvi 15.7. Ville Lahtinen 
SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
BENCHMARK QUEEN OF THE NIGHT By Mva 46755/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & 
Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-
17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Lv & Ee & Lt & Balt Mva Ee 
& Lv & Lt & Balt VMva LtV-09 BaltVV-13 HeW-13 HeVW-13 MVV-14 TlnW-14 TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 
Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 6 years, very superior looking, classy bitch in every way,sound and cockery, well balanced 
head, soft expression, well proportioned, well let down hocks, silky coat, a pleasure to judge. 
 
BENCHMARK ULTIMATE CHOICE HeJW-13 22611/13 s.3.3.2013 i. C.I.E Pohj & Se & VDH Mva PMJV-08 
Charbonnel Blue’n’Yellow e. Fi Mva EeV-14 Benchmark Issey Miyake kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Lemland RN 21.5. Viveca Lahokoski KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tik av 
mycket god typ, feminint huvud som kunde ha mera definitivt stop, bra hals, rund bröstkorg, tillräckligt förbröst, 
något smal i fronten, kunde ha fastare rygglinje, något brant kors, lår skulle ju vara bredare, välvinklad has, rör 
sig hastrångt och något trångt fram. 
 
BENCHMARK WAY TO GO GIRL C.I.B Fi & Ee Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva 49825/13 s.3.9.2013 i. Allert’s 
Exiting News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 Benchmark Quiz Of 
The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine, a bit long in body and short on legs, sweet head and expression, a bit upright shoulders, very good 
upper arm, enough length in ribcage but very short breastbone, very good croup, normal angulations in hind-
quarters, good coat quality, moves with good reach and tail activity, lovely temperament. Helsinki KV 8.12. 
Elena Adamovskaya, Venäjä VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, correct feminine 
head, very good angulations, good ribcage, a little short on legs, a little long in loin, very good coat texture, 
moves ok with good topline. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely head and expression, correct bite, excellent neck, well angulated, good ribcage and 
topline, a bit long in loin, moves well, good coat condition. 
 
BLUE JASMINE COOLGANG 41977/16 s.28.2.2016 i. Lynwater Blue Thunder e. Bleper’s Salt’N Pepa kasv. 
Katarzyna Szyffer, Puola 
Näyttelyt: Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 18 months, good size and type, very nice and clean head, correct bite, good neck and topline, tail well 
set and carried, chest well developed for age, a little loose in elbow, would wish for more parallel movement in 
front, well presented. 
 
BOOGIEWOOGIE 44364/16 s.3.8.2016 i. Fi & Ee Mva Ee JMva EeJV-08 Merazure Heavenly Look e. Ee Mva 
Ee JMva Merazure Rich-In Luck kasv.  
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Pleasing puppy, already showing nice spring of ribs, good expression, low set of ears, good topline. 
 
BOOMSTER’S ALL SHADES OF ORANGE 47397/16 s.5.9.2016 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Streamflow 
Love Lane kasv. Heli Leppänen 
Näyttelyt: Hyvinkää PN 29.4. Tuula Savolainen PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, hyvä 
ylälinja, hyvät mittasuhteet, vielä pehmeässä pentuturkissa, hyvät pään linjat, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, 
riittävä eturinta, erinomainen tilava rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, suorahkot olkavarret, kauniisti kannettu 
häntä, liikkuu hyvin joka suhteessa, reipas käytös. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty orange roan, good neck and shoulder placement, excellent bone and 



good tailset, her eyelids are slightly loose and she has an incomplete scissor bite, some attention needed to 
grooming. 
 
BREEZE BLUE ANGEL 3250416 s.15.5.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. 
Breeze Felinca kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very nice type, good dark eye, nice neck and shoulders, nice stifle, maturing well for age, not moving right today, 
a little narrow in front. 
 
BREEZE CRYSTAL 20445/17 s.1.3.2017 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No Jva Delichon Droplet e. Lt JMva 
Breeze Wild Cappuccino kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Très typique, très bonne tête, très bonne structure, j’aimerais voir une meilleure ligne de dos, je trouve 
le blanc visible dans l’oiel, elle est trop serrèe devant, mauvaises allures. 
 
BREEZE DESIRE 28360/17 s.17.4.2017 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. Breeze 
Madde kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Très typique, excellente tête, très feminine, excellente structure, excellentes angulations, excellent 
corps, allures moyennes, le croup est un peu tombé (avalé). 
 
BREEZE EVELINA 28349/17 s.18.4.2017 i. Cassom Twist’n’Shout e. Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja Kirsi 
Lehtonen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type, excellente tête, excellente ossature, excellent corps, excellentes angulations, très 
bonnes allures. 
 
BREEZE MADONNA 52921/14 s.16.10.2014 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Breeze Viennetta kasv. 
Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very well put together blue roan, nice head and eye, good layback of shoulder and upper arm, short deep body, 
good turn of stifle, nice straight front, nice width all the way through, could be presented better just to finish the 
picture, nice bitch to go over. 
 
BREEZE SWEET SUNSHINE 44507/15 s.2.8.2015 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No Jva Delichon Droplet e. 
Breeze Wild Rose kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very short coupled steel blue, sweet head and eye, good depth, good layback of shoulder, good turn of stifle, 
short below the hock, lovely spring of rib, although not too happy on the table moved with great confidence and 
drive. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pienehkö hieman matala narttu, lyhyt tiivis runko, pieni kevytkuonoinen pää, hieman kevyt luusto, hyvät taka-
kulmaukset, myös lapakulmaus hyvä, täyteläinen eturinta, hyvä hännän kiinnitys ja oikea asento, runkoturkki 
kaipaa nyppimistä, mahan alla tarpeettoman paljon karvaa, liikkuu iloisesti mutta jännittää hieman käsittelyä. 
 
BREEZE UNIQUE PEARL 12104/16 s.19.12.2015 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No Jva Delichon Droplet e. 
Lt JMva Breeze Wild Cappuccino kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Vesilahti RN 12.8. Elena Ruskovaara NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva-
runkoinen ja hiukan pitkä narttu, erittäin lihaksikkaat takaraajat ja pitkä sääri, takaosa niukemmin kulmautunut 
kuin edestä, hyvä luusto, keskipitkä kaula, silmien tulisi olla tummemmat, hyvä pään profiili, tarpeeksi pituutta ja 
täytettä kuonossa, oikea-asentoinen häntä, liikkeessä ylälinja saa napakoitua ja etuosa tiivistyä, paikoin pehmeä 
karva, reipas käytös. 
 
BREEZE WALERIE 17569/16 s.8.2.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. 
Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14  
months old female, very good in size and proportions, excellent head type, correct shoulder placement but wide 
in front, you can see it also coming, correct ribcage, correct topline, straight in rear angulations, hopefully she will 
become more sure by time, well conditioned coat, excelllent colour. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britan-
nia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice blue, lovely neck and shoulder, good depth to 
body, short below the hock, good front, moved really well with drive. 
 
BREEZE WANESSA 17573/16 s.8.2.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. 
Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good shape, light blue, good head and eye, correct reach of neck, making a very balanced outline, good 
quarters and set of tail which she uses, moved well. 
 



BRIGHT DREAM’S GO GIRL SE14222/2013 s.4.1.2013 i. Backhills Touch N’go e. Bright Dream’s Hello Dolly 
kasv.  
Näyttelyt: Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4 years, carrying a plenty of weight, attractive head, well developed chest, cooperative showgirl, good coat, a bit 
proud of her tail when moving. 
 
B’SEEN ELLETTE THE FAIRY 28942/15 s.17.4.2015 i. Lindridge Black Knight e. Pennwick Dark Elf Epic kasv. 
Laura Rättö 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Turhan puls-
kassa kunnossa esitetty pitkärunkoinen narttu jolla sievä pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, 
riittävät etukulmaukset, voimakkaat takana, luuston tulisi olla vahvempi, hieman pehmeä karvapeite, liikkuu kovin 
kapeasti eikä käytä kinnertään, tarvitsee harjoitusta ja itseluottamusta. Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, 
Portugali AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, feminine expression, 
enough length of neck, correct front and back angulations, a bit long in loin, I would like a bit more substance, 
not in the best coat today, moves well, needs more selfconfidence in the ring. 
 
B’SEEN FAYLINN THE FAIRY 28939/15 s.17.4.2015 i. Lindridge Black Knight e. Pennwick Dark Elf Epic kasv. 
Laura Rättö 
Jäljestämiskokeet: Iitti 30.4. Satu Koski AVO 2 (a-4, b-7, c-7, d-14, e-3, f-4 = 39 pist). Koiralle osoitetaan alku-
makaus jonka tutkii hyvin, krepitys ohjatusti, alkaa sopivavauhtinen maavainuinen ja tarkka jälkityö; ensimmäi-
nen makaus merkataan hyvin, kulma tarkasti; edetään mallikkaasti toisen osuuden puoliväliin jossa jälki kulkee 
polun poikki, polulla on tuoreet koiran ja ihmisen jäljet joita koira lähtee tarkastamaan molemmin puolin, ohjaajan 
kehotuksesta koira lähtee laajentamaan hakulenkkiä ja ajautuu paluujäljelle, hukka; osoitetaan puhdas jälki ja 
loput jäljestä edetään tarkasti; kaadolle suoraan, koira jää tutkimaan sorkaa; osaava ja motivoitunut nuori jäljes-
täjä jolle tänään sattui harmillinen ’työtapaturma’ koirahäiriön muodossa. Hämeenlinna 7.5. Veijo Suoranta AVO 
3 (a-2, b-5, c-3, d-7, e-3, f-1 = 21 pist). Hyvä ohjattu aloitus, alkaa reipasvauhtinen pääosin maavainuinen jälki-
työ; ensimmäinen osuus jälkien mukaisesti, vain ajouran ylityksessä pienet tarkistukset, makaus ja kulma oikais-
taan; toisen osuuden alussa isompi tarkistus ensin vasemmalla ja sitten oikealla kulkien, kulma jälleen oikaisten; 
kolmannen osuuden puolivälissä poistutaan riistan jäljille, todetaan hukka; uusi aloitus ja sama toistuu, toinen 
hukka; uusi aloitus jälkeä eteenpäin ja pian kaato haistetaan ilmasta, muutaman sivutarkastuksen jälkeen takaa 
koukaten kaadolle minkä osoitti nuollen ja nuuskien; osaava jälkikoira, vain kolmannen osuuden riista häiritsi, 
kokemuksen myötä varmuus paranee. Orimattila 26.5. Petri Pelkonen AVO 0 (0 pist). Alkumakuulta opastetusti 
liikkeelle, hyvin innokkaasti etenevä koira; melko pian lähdön jälkeen ajaudutaan jäljen sivuun palaten kuitenkin 
itsenäisesti ja oma-aloitteisesti takaisin, lähdetään hetkeksi paluujäljelle, käännytään takaisin mutta jälki ei enää 
löydy, ensimmäinen hukka; palautuksen jälkeen hetki jäljestystä mutta pian uudelleen sivuun jäljeltä, toinen 
hukka; uusintastartin jälkeen kiinnostus verijälkeä kohtaan on kadonnut ja melko pian kolmas hukka ja koe 
keskeytetään; harjoitellen kaadolle ja se kiinnosti; lisää harjoitusta riistarikkaassa maastossa niin varmuus para-
nee. Iitti 26.7. Jarno Hynninen AVO 0 (0 pist). Iissalle ohjattu alku, makauksen nuuhkiminen ja ripeästi matkaan; 
ensimmäinen osuus menee verijäljen päällä joitakin suunnantarkistuslenkkejä tehden, osuuden lopussa pyörimi-
nen jäljellä lisääntyy ja kulmasta koira menee ohi ja poistuu verijäljeltä, hukka; toisen osuuden alkupuolella toi-
nen poistuminen ja hukka; jäljestys muuttuu hakemiseksi, kolmas hukka ja tuomari keskeyttää; harjoitellen loppu 
sorkalle; ensimmäinen osuus oli hyvin etenevää ja mallikasta jäljestämistä, sitten muut jäljet ajoivat verijäljen 
edelle. 
 
CARELIAANIN BIG DIPPER 57671/12 s.24.8.2012 i. C.I.B Fi & Se(n) & Ee Mva Shavian Here And There e. Fi 
Mva Margate Yardwinder kasv. Sirpa Päivinen 
Jäljestämiskokeet: Juuka 30.7. Piia Juntunen AVO 0 (0 pist). Koiralle osoitetaan lähtömakaus joka syödään; 
jälkeä edetään 50 metriä jonka jälkeen poistutaan uiskentelemaan ja pyörimään jäljen sivuun eikä matka jatku, 
siitä hukka; edetään uudet 50 metriä ja määrätietoisesti poistutaan riistan jäljille, toinen hukka; ensimmäisen 
osuuden loppuosa jäljestetään melko suoraan kulmalle, makaus syödään mutta kulmalta matka jatkuu ojalle 
uimaan eikä jäljestys jatku, kolmas hukka, tuomari keskeyttää kokeen; koiralle ei ole oikein vielä valjennut 
jäljestyksen salat eikä motivaatio tahdo riittää pitkäjänteiseen työskentelyyn, voisiko kokeilla treenitaukoa tms? 
 
CARRIER BLUE IN SIGHT 30691/15 s.2.5.2015 i. Lv & Lt Mva Isabeau Black Petrs e. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva LtJV-11 LvJV-11 Finemoon Worldwide Sight kasv. Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Koski tl RN 13.5. Helin Tenson AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivat mitta-
suhteet ja luusto, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja silmät tummemmat, kauniit pitkät korvat, riittävä kaula, 
hyvä selkälinja ja häntä, hyvä eturinta ja rintakehä, erinomaiset kulmaukset, hyvä turkki ja temperamentti, 
hieman raskaat liikkeet ylipainosta johtuen. 
 
CARRIER MOTHER’S WISH 53168/13 s.25.9.2013 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva LtJV-
11 LvJV-11 Finemoon Worldwide Sight kasv. Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely head, upgright shoulders, compact body, correct croup, nice coat, breed typical movement. Kellokoski 
ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well put down dark blue, 
good head and eye, lovely reach of neck, great upper arm angulation with depth and width to rib, lovely outline, 
quality bitch to go over, moved well. Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 2 SA PN3 VASERT. 



Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and proportions, excellent topline, excellent set and 
angulations of legs, excellent angulation of shoulders, nice shape of ribs, very nice head, nice coat, movement 
and temperament. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keski-
kokoinen, hieman pitkärunkoinen narttu joka saisi olla tänään tiiviimmässä kunnossa, oikealinjainen kaunis 
nartun pää, hyvä kaula, hieman matala säkä, hyvä eturinta, hieman pitkä lanneosa, hyväasentoinen lantio ja 
kaunis hännän kiinnitys, saisi esiintyä tänään reippammin. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada AVO ERI 
2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. This bitch oozes breed type, this comes from her 
soft sweet expression due to her well proportioned head and full soft eye, she has good spring of ribs and free 
merry movement. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminine, very nice overall shape and proportions, very nice head and expression, lovely earset, good 
eyes, normal angulations, good muscle, very good ribcage and forechest, very good coat quality, moves with 
good reach and drive but a bit wide in rear, lovely tail activity and temperament. Tampere KR 25.11. Dinanda 
Mensink, Alankomaat AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice blue, lovely feminine head, 
nice proportions, soft expression, strong muzzle, good neck, shoulder, topline and tailset, nice normal 
angulations, good ribs, nice bone and feet, moves happily and freely with enough drive, nice temperament.  
Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years 
old, feminine but sturdy female, excellent size and proportions, feminine head with pleasing expression, 
excellent neck that falls smoothly to well laid back shoulders, excellent angulation and forechest, good spring of 
ribs but could be better ribbed back, long in loin, correct tail and tailset, excellent muscle condition, moves well, 
good coat. 
 
CLAREMARK MAGICAL NIGHT 55339/13 s.17.10.2013 i. Cz Mva Pavek’s All Right e. Claremark Halo kasv. 
Elisa Kangaskoski 
Jäljestämiskokeet: Uurainen 11.6. Hannu Palonen VOI 2 (a-4, b-6, c-6, d-14, e-3, f-3 = 36 pist). Vauhdikas läh-
tö ja jäljestys; ensimmäisellä osuudella eniten hakemista, ojien risteyskohta aiheuttaa runsaita tarkistuksia, lopul-
ta poistuu jäljeltä, hukka; katkokulmalla ensin yli, sitten takaisin selvittäen sen, toinen kulma parilla laajahkolla 
lenkillä, kolmas ulkokautta kaartaen; makuut kaikki tarkistaen; kaatokäytös hyväksytty. 
 
COCKERDREAM’S ARIEL SE56387/2015 s.30.10.2015 i. Barktown’s Crazy Franz e. Rosinedals Quite A 
Dream kasv.  
Näyttelyt: Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiini-
nen, erittäin hyvän tyyppinen kokonaisuus, kauttaaltaan hieman kevytlinjainen, hyvä pään pituus, kevyt kuono-
osa, hyvä kaula ja ylälinja, rintakehä saisi olla pidempi, kevyehkö luusto, hyvin kulmautunut takaa, niukemmin 
edestä, reippaat liikkeet, etuliike saisi olla ulottuvampi, hyvälaatuinen karva, vielä niukka hapsutus. 
 
COPYCOCK’S CARBON ROSE 23908/17 s.8.3.2017 i. Lt Mva Qr Marc Z Vejminku e. La Scale Golden Eye 
kasv. Anne Mattila 
Näyttelyt: Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin tilavarunkoi-
nen narttupentu, selvä sukupuolileima, riittävä luuston vahvuus, tässä kehitysvaiheessa hieman matalan vaiku-
telman antava, ikään kuuluva karvapeite, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä ylälinja ja häntä, tänään hie-
man vastahankainen liikkumaan, hyvät takaliikkeet, etuliikkeet korkeat ja holtittomat. Hyvinkää ER 7.10. Jose 
Romao Pereira Silva, Portugali BABY 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
type, excellente tête, excellent corps, excellente structure, très bonnes angulations, excellentes allures. Hyvin-
kää PN 8.10. Maija Mäkinen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, feminiininen pentu jolla 
hyvät mittasuhteet, hyvä pää, silmät ja purenta, hyvä kaula ja eturinta, iso tilava runko, tasapainoiset kulmauk-
set, sopiva luusto, hieman villava pentukarva, hyvä selkä, lantio ja häntä, liikkuu tasapainoisesti sivusta ja 
yhdensuuntaisesti mutta takana voisi olla hieman enemmän voimaa, iloinen esiintyjä. Helsinki KV 8.12. Elena 
Adamovskaya, Venäjä JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Small, typical, correct head, compact 
body, a little straight at shoulders, bones ok but needs more chest and ribcage, correct hindquarter angulations, 
good coat texture, needs more reach and drive. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali JUN ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct feminine head, wonderful expression, correct bite, neck, topline 
and ribcage, could be more angulated in front, ok in rear, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmars-
dottir, Islanti JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch of excellent breed type, 
excellent size and proportions, elegant head, enough neck that could fall better to layback of shoulders, excellent 
forechest and body substance for age, level topline sloping towards correctly set tail, excellent hind angulations, 
moves well when she wants to. 
 
COPYCOCK’S CINNAMON TOUCH 23913/17 s.8.3.2017 i. Lt Mva Qr Marc Z Vejminku e. La Scale Golden Eye 
kasv. Anne Mattila 
Näyttelyt: Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen 
narttupentu jolla hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, pään linjat tulisi olla yhdensuuntaisemmat, korostunut 
otsapenger, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, köyristää herkästi ylälinjaansa, hyvä karvapeitteen laatu, 
tänään epäröi liikkumista, voisi kantaa häntänsä reippaammin. Hyvinkää PN 8.10. Maija Mäkinen PEN 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, feminiininen narttupentu, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, silmät ja 
purenta, vahva kaula, lapa voisi olla viistompi, muuten hyvät kulmaukset, vankka runko mutta rintakehä voisi olla 
hieman pidempi, hyvä luusto, hieman turhan luisu lantio, reipas pöydällä mutta ujostelee kehää eikä liiku niin 
hyvin kuin voisi, ei käytä häntäänsä, pehmeä pentuturkki, raajoissa vaaleat tan-värit, ystävällinen käsiteltävä. 
 



CORUSCANT TEENAGE RAMPAGE SE47004/2013 s.15.12.2012 i. Natisja’s This Boy e. Vignett’s Another 
Delight kasv.  
Näyttelyt: Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tiivis kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, miellyttäväilmeinen pää, hyvä pään pituus, vahva selkä, 
pystyasentoiset lavat, erinomainen rungon tilavuus, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu hyvin, hieman leveästi 
edestä, turkissa pehmeyttä, miellyttävä käytös.  
 
CRAB APPLE’S APPLE FIZZ Fi Jva 19860/05 s.25.2.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Jva 
Raccoon’s Hip Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12-vuotias, erittäin hyväkuntoinen, aavistuksen lihasköyhä veteraani, hyvä koko, hieman kulmikas kallo, hyvät 
silmät, purenta ei enää ihan priima, hyvä kaula, riittävästi runkoa, eturinta voisi olla selvempi, ok kulmaukset 
takana, niukemmat edessä, liikkuu vielä iloisesti, reipas käytös. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä VET ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa kunnossa esitetty 12-vuotias veteraani, hyvät mitta-
suhteet, riittävä vahvuusaste, feminiininen pää, hieman syvä kallo-osa, hyvä kaula ja edelleen tiivis selkä, oikean 
mallinen hieman lyhyt rintakehä, pitkähkö lanneosa, hyvä turkin laatu, liikkuu edelleen reippaalla askeleella, 
ajoittain antaa hieman etumatalan vaikutelman, paljon hyviä vuosia jatkossakin. Kotka KV 17.6. George 
Schogol, Georgia VET EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12½ years, in good physical condition, 
lacking teeth in underjaw and little bit round in back, good outline standing, falls down in movement. 
 
CRAB APPLE’S DANCING QUEEN 11910/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet 
Old Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kotka PN 13.5. Tarja Löfman BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 5 kk vanha erinomaisen tyyppinen narttupentu, hyvät mittasuhteet ja vahvuus, hyvä purenta, pigmentti ja 
silmien väri, oikeat pään mittasuhteet mutta pää saa kauttaaltaan vahvistua, oikean mallinen rintakehä ja 
tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja, reippaat vaivattomat edestä leveät liikkeet. Kotka PN 14.5. Jussi 
Liimatainen BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
hyvin kaunisilmeinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomaiset etukulmaukset ja eturinta, riittävä luusto, eturaajat 
voisivat olla suoremmat, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, sopivat takakulmakset, hyvä ulottuvuus liikkeessä, 
hieman epävakaa edestä. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin kaunis nuori narttu, kaunis pää, erinomainen ilme, kaunis kaula, hyvin kehittynyt sopusuhtainen 
runko, erittäin hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
CRAB APPLE’S DARK CHOCOLATE Fi Jva 24976/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Breeze Whiskey On Ice e. Fi Jva Crab Apple's Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, 
oikean kokoinen, erittäin hyvin kehittynyt, vahva vielä hieman kulmikas pää, oikea purenta, riittävä kaula, hyvä 
runko ikään nähden, oikein kulmautunut takaa, hieman niukemmin edestä, ok eturinta, hieman pitkä lanne, 
liikkuu riittävän tehokkaasti kun malttaa, vilkas esiintyminen. Hirvensalmi RN 15.4. Paula Rekiranta JUN ERI 1 
SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen, aavistuk-
sen pyöreä kallo, hyvä kuono-osa, kauniit silmät, hyvä ilme, riittävä kaula, tasapainoisesti kulmautuneet ja hyvä-
luustoiset raajat, ikäisekseen erinomainen runko, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin edestä, taka-askel voisi olla 
tehokkaampi, ystävällinen käytös. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, erinomaista tyyppiä oleva nuori narttu, hyvät nartun mittasuhteet, 
sievä pää johon toivoisin hieman lisää pituutta, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä runko, hyvin kulmautunut, erin-
omainen karvan laatu ja kaunis turkki, liikkuu halutessaan vaivattomasti ja reippaasti, hyvin kannettu häntä, iloi-
nen käytös. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin kehittynyt, vahva ja hyvärakenteinen nuori narttu, oikeat mittasuhteet, 
pitkä kaunis pää jossa suoralinjainen profiili, pienehköt silmät, syvä ja pitkä rintakehä, erinomainen luusto ja 
raajojen kulmaukset, oikean laatuinen karva, iloinen ja vilkas käytös. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen JUN 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 kk, iloinen nuori narttu, melko hyvät pään linjat, syvä kallo, 
toivoisin tiiviimmät huulet, riittävä eturinta, lavat saisivat olla viistommat, tilava rintakehä, lyhyt jyrkkä lantio, polvi-
kulmaa saisi olla hieman enemmän, taka-askel jää rungon alle. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi NUO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong girl, still feminine, nice head and expression, well set ears, 
a bit too much throatiness, good front angulations, enough forechest, good ribcage, a bit steep croup, enough 
hind angulations, good muscles, good coat quality, moves with good reach but needs stronger hind movements 
and bit more level topline, lovely tail activity, very good temperament. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila NUO 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu jolla erittäin hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, vielä 
hieman kapea edestä, hyvä ylälinja, sopivat takakulmaukset, hieman suora edestä, erittäin hyvä karva, liikkuu 
hyvin, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Luumäki 22.7. Meerit Kuparinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Jäljestämiskokeet: Iitti 30.4. Leena Kähkönen AVO 0 (0 pist). Lähtömakaus huomioidaan ja ohjaten maa-
vainuiseen jälkityöhön aluksi jäljen päällä edeten mutta pian työstäen sivussa pitkään, jopa puurtaen, haistellen 
jotain muuta, ensimmäinen hukka; uusi alku ja pian toisinto edellisestä, jälkiuraa ylitetään useampaan kertaan ja 
toinen hukka; startataan uudelleen, ensimmäinen kulma hienosti suunnassa, makaus osoitetaan; toinen osuus 
hyvää tarkkaa työtä, toinen kulma vaivatta, makaus nopeasti; hyvä jälkityö jatkuu kolmannella osuudella mutta 
loppupuolella tarkastellaan riistan tuoksuja lumen seasta, pyöritään ja tuomitaan kolmas hukka; harjoitellen 
kaadolle joka kiinnostaa; tänään jäljestysaikakin tuli täyteen ja lumen seasta kumpusi haastavia tuoksuja jäljestä-



jälle; koira kun keskittyy annettuun tehtävään niin tulostakin syntyy. Pyhtää 7.5. Sari Nuolikoski AVO 1 (a-6, b-
10, c-9, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Ruska haistelee alkumakuun ja ohjataan jäljelle, alkaa reipasvauhtinen maa-
vainuinen jälkitarkka jäljestys; jokaisella osuudella Ruska tekee useita pieniä tarkistuslenkkejä jäljen sivuun, 
toisen ja kolmannen osuuden lopussa laajemmat lenkit, jokaiselta tarkastukselta palaa itsenäisesti; kulmissa 
olevat makaukset merkkaa erinomaisesti; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen pienellä taustan tarkistuksella; 
suoraan kaadolle jolle jää haistelemaan; hieno suoritus aloittelevalta koirakolta, ohjaaja luottaa koiraan. Luu-
mäki 14.5. Hannu Palonen AVO 2 (a-4, b-9, c-8, d-12, e-3, f-3 = 39 pist). Rauhallinen lähtö ja jäljestys; kulmilla 
ensin tarkistus ja sen jälkeen laajahkot lenkit, toisella kertaa luonnollisia tarpeita varten; kaadolta noin viisi metriä 
ohi, laajojen tarkistuksien jälkeen kuitenkin lopulta hukka; jäljelle tuotuna suoraan kaadolle; kaatokäytös hyväk-
sytty. Luumäki 17.6. Rauli Markelin AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Ruskalle näytetään alku-
makaus ja ohjataan valjaista jäljelle, jäljestys on enimmäkseen maavainuista reipasta kävelyvauhtia; kaksi osuut-
ta jäljen päällä, kolmannen osuuden lopulla polveillaan jäljen sivuilla; molemmat makaukset merkataan selvästi 
pysähtyen ja nuuskien ja kulmat jäljen mukaisesti; sorkan nuuski ja jäi viereen. Kouvola 9.7. Satu Koski VOI 1 
(a-6, b-11, c-8, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus jonka tutkittuaan edetään krepitys ohja-
tusti, koira etenee pääosin käyttäen maavainua, etenemisvauhti jarrutetaan sopivaksi; kaikki osuudet edetään 
jälkitarkasti, ainoastaan tarkastuspyörähdykset jäljen sivuun ensimmäisen osuuden puolivälin jälkeen ja toisen 
osuuden alussa; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen kulma alle narunmittaisella tarkastuspistolla, kolmas kulma 
(jolla katko) selviää kaartamalla veretyksen lopusta uuden osuuden alkuun; makauksista ensimmäinen ja kolmas 
merkataan nopeasti, toinen ja neljäs hyvin; kaadolle suoraan, jää nuuhkimaan sorkkaa ja haluaa piilottaa sen; 
hieno äänetön suoritus. Luumäki 21.7. Jukka Kuparinen VOI 1 (a-6, b-9, c-10, d-11, e-3, f-4 = 43 pist). Reipas 
lähtö, koira jäljestää reipasta vauhtia maavainulla edeten; makuista kolme ylittää vain nuuhkaisten, yhden osoit-
taa hienosti; normikulmat koira selvittää vaivatta, katkokulmalla ensin pieni lenkki, sitten jatko löytyi tekijöiden 
jälkiä pitkin; jäljestys oli tänään vauhdikasta ja hieman hosuvaa mutta eteni hyvin jäljen tuntumassa edeten; 
kaadolle tuli suoraan ja se kiinnosti; hieno suoritus tänään. Iitti 26.7. Leena Kähkönen VOI 1 (a-6, b-9, c-9, d-12, 
e-3, f-5 = 44 pist). Lähtömakaus noteerataan ja vauhtia jarruttaen maavainuiseen jälkityöhön joka etenee aalto-
liikkeellä; makauksista ensimmäinen vauhdista, toinen pysähtyen, kolmas ja neljäs vauhdista; ensimmäinen 
normikulma vaivatta, toisella oleva katko lenkityttää paljon mutta veretys löytyy, kolmas normikulma laajalla taka-
lenkillä; kolmannella ja neljännellä osuudella tarkastellaan jäljen kahta puolta mutta jatketaan itsenäisesti; sorkka 
löytyy ja koira osoittaa jäljestyksen päättyneen; äänetön suoritus koirakolta, tänään huolimattomuus makauksilla 
tiputtaa pisteitä. 
 
CRAB APPLE’S FAIR PLAYER 46323/15 s.9.8.2015 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s 
The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Raahe RN 7.5. Elena Ruskovaara NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
narttumainen, mittasuhteiltaan erinomainen, sopiva luusto, runko ja ylälinja saavat sekä tiivistyä ja täyttyä, hyvin 
rakentunut takaosa, riittävästi kaulaa, kauniin mallinen pää, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä karva, oikea-
asentoinen häntä ja yhdensuuntaiset takaliikkeet, putoaa vähän edestä liikkuessaan ja askellus saa vielä 
kehittyä, keskipitkä askellus, liikkuu ja esiintyy erinomaisella asenteella. 
 
CRAB APPLE’S GO-GO GIRL 46324/15 s.9.8.2015 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s The 
Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 8 kk, 
hyvän kokoinen, ok mittasuhteet, feminiininen pää, hieman avoimet silmäluomet, oikean pituinen hieman pysty 
kaula, lapa saisi olla viistompi ja eturinta selvempi, riittävästi runkoa, oikein kulmautunut takaa, liikkuu edestä 
korkealla askeleella, hyvä karvan laatu, käyttäytyy hyvin. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY 
ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen, joskin hieman kevytluinen 
narttu, oikeat mittasuhteet, pitkä suoralinjainen pää, hieman kevyt kuono, tummat silmät, pitkä kaula, erinomaiset 
raajojen kulmaukset, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, oikea selkälinja, erittäin kaunis liioittelematon turkki, 
vakaat tehokkaat liikkeet ja iloinen käytös. 
 
CRAB APPLE’S IRISH COFFEE 24975/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey 
On Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, 
hyvin kehittynyt juniori, miellyttävä pää ja ilme, oikea purenta, riittävä kaula ja ikään nähden runko, riittävästi 
kulmautunut takaa, niukemmin edestä, hyvä eturinta, tulisi liikkua pidemmällä ja tehokkaammalla askeleella, 
käyttäytyy hyvin. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminii-
ninen, kauniit raamit omaava nuori narttu, erinomaiset mittasuhteet, sopiva vahvuusaste, miellyttävä pää ja ilme, 
lupaava runko, riittävä luuston vahvuus, hyvälaatuinen tänään niukka karva, kohtuullisesti kulmautunut, liikkees-
sä kaunis profiili mutta ajoittain päättää liikkua hieman laiskemmin, hyvä hännän käyttö, kaunis koira joka vaatii 
aikaa. 
Taipumuskokeet: Luumäki 22.7. Meerit Kuparinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 9.7. Mari Myllynen AVO – (0 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus josta ohjattuna 
maa- ja ilmavainuiseen jälkityöhön; tänään jäljestys ei vain käynnisty ja hukan jälkeen ohjaaja keskeyttää 
kokeen. 
 
CRAB APPLE’S LATTE MACCHIATO 24973/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze 
Whiskey On Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Luumäki 22.7. Meerit Kuparinen SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 



 
CRAB APPLE’S POCAHONTAS 11152/15 s.24.11.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple’s White Chocolate kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Luumäki 22.7. Meerit Kuparinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 7.5. Sari Nuolikoski AVO 0 (0 pist). Hilma haistelee alkumakuun ja ohjataan jäljelle, 
alkaa sopivavauhtinen jäljestys joka etenee pääosin maavainuisesti, tukeutuu silloin tällöin ilmavainuun; ennen 
ensimmäistä kulmaa Hilma ajautuu metsän muille hajuille kahteen otteeseen siten että tuomitaan hukat; ensim-
mäinen kulma tarkasti, makuun haistelee tarkasti; toinen osuus jälkitarkasti puoleen väliin josta tuulen paina-
mana ajautuu jäljen sivulle jossa etenee jäljen suuntaisesti, palaa jäljelle mutta ylittää jäljen eikä noteeraa vaan 
jatkaa kolmanteen hukkaan; tuomari keskeyttää kokeen, harjoitellen kaadolle joka kiinnostaa; aloitteleva koira 
jolle maasto oli tänään haastava. Luumäki 21.7. Jukka Kuparinen AVO 2 (a-5, b-7, c-8, d-10, e-3, f-4 = 37 pist). 
Rauhallinen lähtö, koira jäljestää epävarmasti, jäljen tuntumassa pyörien; molemmat kulmat koira kiertää, ensim-
mäisen noin metrillä, toisen reilusti; toisella osuudella pyöriminen johtaa paluujälkeen mistä tulee hukka; palau-
tuksen jälkeen jäljestys jatkuu pyörteilevänä mutta hyvin etenevänä; viimeisellä osuudella jo runsaammin pyöri-
mistä mutta lopulta kaato löytyy ja se kiinnosti; tänään suoritusta haittasi runsaat pyörimiset. 
 
CRAB APPLE’S POP PRINCESS 11911/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Old 
Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kotka PN 13.5. Tarja Löfman BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk vanha, feminii-
ninen, hieman pidempirunkoinen narttupentu, hyvä purenta, hieman kapea pää jossa oikeat mittasuhteet ja vielä 
erisuuntaiset linjat, tasapainoiset kulmaukset, hieman matala mutta oikean levyinen rintakehä, liikkuu halutes-
saan oikealla askelpituudella, leveästi edestä. Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia PEN 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months, quality head, dog-kind eyes, good shape and proportions, merry tail, 
good body, symphatetically handled, still has a lot of puppy coat which needs to improve, moved quite well. 
Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine, 
lovely proportions, sweet head and expression, could have a bit more depth in nose, a bit upright in shoulder, 
good ribcage for age, a bit steep in croup, well muscled hindquarters with normal angulations, good coat quality, 
happy mover with lovely tail activity but needs better balance in movement, lacks reach in front and is very 
narrow in front, lovely temperament. 
 
CRAB APPLE’S SOAP BUBBLE Fi Jva 41445/13 s.6.7.2013 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No & Pohj Jva 
Delicon Droplet e. Fi Jva Crab Apple's Cranberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 7.5. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-4 = 42 pist). Iitu haistelee 
alkumakuun ja ohjataan jäljelle, alkaa reipasvauhtinen maavainuinen jäljestys joka aaltoilee jäljen molemmin 
puolin jokaisella osuudella; selkeitä tarkistuslenkkejä Iitu tekee kolmannella ja neljännellä osuudella, jokaisella 
osuudella kuitenkin ajautuu jäljen sivuun ja palaa sieltä kylläkin hyvin pikaisesti; makauksista ensimmäinen ohi, 
toinen yli ja kolmannen ja neljännen merkkaa pysähtyen; ensimmäinen kulma (jolla katko) veretyksen lopusta 
jäljen taakse, sieltä laajalla lenkillä veretyksen alku hakien, toinen kulma tarkasti ja kolmas laajalla lenkillä takaa; 
hieman sivusta kaadolle jolle pysähtyy haistelemaan; Iitu osoitti osaavansa jäljestää, runsaat tarkistelut pudotta-
vat pisteitä. Luumäki 10.6. Mari Myllynen VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-9, e-3, f-5 = 40 pist). Koiralle osoitetaan alku-
makaus josta ohjattuna sopivavauhtiseen maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen; ensimmäinen osuus alusta jälki-
tarkkaa, ensimmäinen makaus aivan vierestä ohi, osuuden lopussa tarkisteluja jäljen molemmin puolin, kulma 
hyvin; toisen osuuden alkuun tarkisteluja riistan tuoksujen perässä, loppuosuus ilmavainulla jäljen sivussa, 
toinen makaus näin ohitetaan, kulma tarkasti, kolmas osuus aaltoillen jäljen molemmin puolin, kolmas makaus 
noppaisten, kolmas kulma (jolla katko) hienosti kaartaen veretyksen lopusta uuden osuuden alkuun; neljäs 
osuus jäljellä tai sen tuntumalla, vain parilla tarkistuslenkillä, neljäs makaus noppaisten; kaadolle kaartaen sivus-
ta ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa tarkistelut sekä ohitetut ja vaillinaisesti merkatut makaukset; osaa-
vaa jäljestäjää vei tänään hieman riista mutta hauskaa oli ainakin koiralla. 
 
CRAB APPLE’S THE FIZZ 19208/12 s.31.12.2012 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva TlnW-
13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, 
hyvän kokoinen pitkälinjainen narttu, turhan avoimet silmäluomet, muuten hyvä nartun pää, oikea purenta, hyvä 
kaula ja säkä, oikein kehittynyt runko, riittävästi kulmautunut takaa, niukemmin edestä, eturinta saisi olla selvem-
pi, hieman pitkä lanne, liikkuu riittävällä teholla, varma rauhallinen käytös. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä KÄY 
ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä narttu, 
sievä feminiininen pää, aavistuksen löysyyttä alaluomissa, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, hyvän 
mallinen hieman lyhyt rintakehä, pitkähkö lanneosa, tasapainoiset kulmaukset ja liikkeet, erinomainen turkin 
laatu, iloinen käytös. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 5 years old, feminine, a bit overdone stop, quite proportioned topline but low head carriage when moving. 
Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko 
ja narttumainen kokonaisuus, hieman pitkä runko, varsinkin lanneosa, hyvä pään pituus ja suoralinjainen profiili, 
kuono saisi olla täyteläisempi, pienet hampaat, pitkä kaula, kaunis ylälinja, hieman kevyt luusto, hyvät raajojen 
kulmaukset, oikean laatuinen karva, takaliikkeissä hieman epäpuhtautta. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila 
KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu jolla hyvän mallinen pää, kaunis kaula, etu-
rintaa voisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä runko, hyvin kulmautunut takaa, selässä pientä pehmeyttä, hyvä 
karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
Tottelevaisuuskokeet: Vantaa 26.3. Pirkko Bellaoui ALO 1 (164 pist) TK1. 



 
DAKOTA PINK 57538/11 s.12.7.2011 i. Kiltonbeck Warlord e. Pipperhaye’s Memphis Belle kasv.  
MH-luonnekuvaus: Inari 1.7. Jorma Kerkkä ja Anne Kuivinen 
 
DAVICO SUNNY MEADOWS 42271/16 s.13.7.2016 i. Fi Mva Flushing Meadow’s Faraday e. Fi Kva-J Fi & Se & 
No & Pohj Jva Davico Wizard Wonder kasv. Eija Davidjuk 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very confident for age, well balanced blue roan, good straight front, well balanced head, nice layback of 
shoulder, good turn of stifle, moves really well. Vesilahti RN 12.8. Elena Ruskovaara JUN EH 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväluustoinen, lanneosaltaan vähän pitkä, vauhdikas juniori, hyvä takaosa, tosin 
hieman korkeat kintereet, etuosan pitäisi olla voimakkaammin kulmautunut ja kaulan pidempi, hyvä pään pituus, 
kuono tarvitsee täytteen, kauniit tummat silmät, kyynärpäistä löysät etuliikkeet, tarvitsevat vielä lisää ulottuvuutta, 
myös ylälinja saa kehittyä iän myötä, oikea karvan laatu. 
Taipumuskokeet: Janakkala 10.6. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty.  Nöyrä pieni 
tyttö, nauttii silittelystä ja huomiosta. Haku ja laukaus: hyväksytty. Inka aloittaa hakutyöskentelyn innokaasti, 
maavainu on mieluinen työtapa; laukaus siivittää entistä tehokkaampaan työskentelyyn. Jäljestys: hyväksytty. 
Inka ohjataan jäljelle jota edetään kiinnostuneena; kulmalla pieni tarkistuslenkki, matka jatkuu jäljen mukaisesti 
kaadolle jota Inka tutkii hetken. Vesityö: hyväksytty. Inka heittäytyy vauhdikkaasti veteen ja tuo riistapukin ran-
taan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee ensi käskystä ja tulee välittömästi kytkettäväksi. Yhteistyö ja yleis-
vaikutelma: nuori koira joka näyttää nauttivan koepäivistä, on hyvin ohjaajan hallinnassa. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 14.6. Heikki Pirhonen AVO 3 (a-3, b-2, c-2, d-12, e-3, f-4 = 26 pist). Hyvin oh-
jattu lähtö, Inka tutkii alkumakauksen ja heti ohjausmatkan jälkeen aloittaa maa- ja osin ilmavainuisen jäljestyk-
sen tehden pieniä pyörähdyksiä jäljen molemmin puolin; osuuden puolessa välissä tullaan kohtaan jossa lukui-
sasti aitoja makuita ja riistan jälkiä jotka pyörittävät puolelta toiselle aina hukkaan saakka; jatketaan laajoin tar-
kistuksin kulmalle, makauksen tutkii ja ottaa uuden osuuden suunnan; osuuden puolessa välissä puro jossa 
ohjaaja joutuu sen verran puuttumaan että joudutaan antamaan hukka; kulmalle, makauksen tutkii hyvin pysäh-
tyen; kolmas osuus hyvää jäljestystä hieman helpommassa maastossa; kaadolle tullaan suoraan, sorkan tutkii ja 
jää viereen; loppua kohden paraneva suoritus jossa vielä paikoin tukeutuu ohjaajaan. Hyvinkää 30.7. Riitta 
Helle AVO – (0 pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu mikä tutkitaan hyvin, sitten kehuin ohjaillen matkaan, jälkeä 
edetään jäljellä tai sen molemmin puolin aaltoillen peitteisessä maastossa; ensimmäisen osuuden alussa pieni 
sivupisto ja hiukan myöhemmin lähdetään riistapolulle ja ensimmäinen hukka; uusi alku, loppuosuus hyvin en-
simmäiselle kulmalle makuu erinomaisesti merkaten, kulmalla pari piruettia ja pienoinen taustan tarkistus ja hy-
vin seuraavalle osuudelle; toisen osuuden alkupuolella pari pientä tarkistuspistoa, toisen osuuden hakkuu-/ 
heinäaukiolla koiruudelle tulee uskon puute ja lämpö tekee tehtävänsä nuorelle kokemattomalle koiralle ja ohjaa-
ja keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle mikä nuuhkaistaan pikaisesti ja jäädään sen läheisyyteen; tänään 
lämpö ja heinikon rankamöröt tekivät tepposet. 
 
DAVICO WHIRLING PEARL Fi & Se Jva 23262/13 s.8.3.2013 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-
J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 18.6. Rauli Markelin VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Alkumakausta 
osoitellaan ja innostellaan mutta Helmi tuijottaa kaukaisuuteen ja suunnittelee ensimmäisen osuuden reitti-
vaihtoehtoja, jäljestys on maa- ja ilmavainuista joka jarrutettuna on mukavaa kävelyvauhtia; kaikki osuudet lähes 
jäljen päällä; makauksista ensimmäinen merkataan nopeasti, toinen hyvin, kolmas ja neljäs kävellään yli; kulmis-
ta ensimmäinen (jolla katkos) riittävällä lenkillä seuraavalle osuudelle, toinen jälkiuran mukaan ja kolmas pienellä 
suunnantarkistuslenkillä; sorkan nuuskii ja jäi viereen. Hyvinkää 30.7. Riitta Helle VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, 
e-3, f-4 = 44 pist). Koiralle näytetään alkumakuu minkä koira tutkii pikaisesti ja sitten lyhyellä liinalla ohjaten mat-
kaan, jälkeä edetään jäljellä tai sen välittömässä läheisyydessä ja tuulisimmissa kohdissa aaltoillen ilmavainulla; 
ensimmäisellä, toisella ja kolmannella osuudella tehdään yhdet pienet tarkistusympyrät, neljäs osuus hyvin; 
ensimmäinen kulma (jolla katko) veretyksen loppuun, taustan tarkistukset ja sitten sivukautta uudelle osuudelle, 
toinen ja kolmas kulma lähes kulman mukaisesti; kaadolle suoraan mikä osoitetaan hyvin; makuista ensimmäi-
nen, toinen ja neljäs merkataan pikaisella nuuhkaisulla ja pysähdyksellä, kolmas makuu ohitetaan; hyvä äänetön 
suoritus missä pisteitä eniten pudottaa pikaiset makuiden merkkaukset. 
 
DAVICO WHIRLING SNOW Fi & Se Jva 23260/13 s.8.3.2013 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-
J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Lahti 14.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 3 (a-2, b-3, c-3, d-9, e-3, f-3 = 23 pist). Seela ohja-
taan jäljelle, alkaa hyvin jarrutettu jälkitarkka jälkityö; toisella osuudella yksi tarkastus jäljen sivuun ja kolmannella 
osuudella kaksi; viimeisellä osuudella koiran työskentely muuttuu täysin, hirven jäljet pyörittävät koiraa ja tarvi-
taan kehotuksia tehtävän mielessä pysymiseen, osuudella tulee kuitenkin kaksi hukkaa; ensimmäisellä kulmalla 
oleva katko ratkeaa ihmisjälkeä pitkin, toinen kulma tarkasti, kolmas kulma pienellä kierroksella; makauksista 
Seela merkkaa yhden; kaadosta mennään ensin yli mutta pyörähdyksen jälkeen sorkka löytyy ja koira jää sitä 
haistamaan. Hyvinkää 30.7. Riitta Helle VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Koiralle näytetään alku-
makuu mikä tutkitaan pikaisesti murkkujen valtauksen takia, sitten ohjaten lyhyellä liinalla matkaan, jälkeä ede-
tään jäljellä, sen välittömässä läheisyydessä ja välillä hiukan aaltoillen; ensimmäisellä osuudella yksi laajempi 
lenkki, toisella osuudella yksi pieni tarkistuslenkki, kolmannella osuudella yksi pieni ja yksi laajempi ja neljännellä 
pari pientä; suoraan kaadolle mikä kiinnosti; ensimmäinen kulma (jolla katko) veretyksen loppuun ja jäljentekijöi-
den jälkiä uuden osuuden alkuun, normikulmat laajahkolla tarkistuslenkillä; makuista kolme ensimmäistä 
osoitetaan hyvin, viimeinen nopataan vähän vauhtia hidastamalla; hyvä äänetön suoritus. Heinola 2.8. Ilkka 



Niemi VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Koira nuuhkii alkumakauksen, sitten ohjattu lähtö; edetään 
maavainuisesti ohjaajan jarruttamana ihanteellista vauhtia kaikki osuudet aivan jäljellä, tehden vain kaksi aivan 
pientä pistoa jäljen sivulle; katkokulma oikaistaan veretyksen alkuun, muilla kulmilla aivan pieni suunnan-
tarkistuspisto; kolme makausta merkataan, näistä kahdella ensimmäisellä pysähdys olisi saanut kestää vähän 
pidempään, yksi makaus ylitetään merkkaamatta; koira jää nuuhkimaan kaatoa. Luumäki 6.8. Mari Myllynen 
VOI 1 (a-5, b-9, c-8, d-12, e-3, f-4 = 41 pist). Koira tutkii alkumakauksen josta ohjattuna sopivavauhtiseen maa- 
ja ilmavainuiseen jäljestykseen; jokaisella osuudella tehdään muutamia tarkisteluja, joista ensimmäisen osuuden 
loppupuolella tehty on laaja; ensimmäinen kulma (jolla katko) teettää työtä lähes hukkaan asti mutta viime 
hetkellä selviten, toinen kulma tarkasti ja kolmas lenkein; makuista merkataan kaikki; kaadolle suoraan ja se kiin-
nosti; tänään pisteisiin vaikuttaa tarkistelut, hieman kolmas kulma ja lähes hukan aiheuttanut katko; riistan jäljet 
häiritsivät osaavaa jäljestäjää, harjoittelua riistarikkaassa maastossa, niin tulos varmasti paranee. Padasjoki 
12.8. Esa Pekkarinen VOI 2 (a-4, b-7, c-6, d-14, e-3, f-3 = 37 pist). Tutkittuaan alkumakuun koira aloittaa hyvin 
jälkeä pitkin etenevän maavainuisen jäljestyksen; katkokulmalla veretyksen päähän, josta kulman ulkopuolisen 
tarkastuksen jälkeen suoraan uudelle osuudelle; toisen osuuden loppupuolella ojan laidalla riistajälkien tarkastus 
sivuun, josta palaa omatoimisesti, kulma tarkasti; kolmannella osuudella umpeen kasvaneen ojan kohdalla riis-
tan jäljet saavat koiran rengastamaan, jonka jälkeen koira harhautuu paluujäljelle, josta hukka; uusi alku, pienet 
tarkastuslenkit osuuden loppupuolella, kulma pienellä takapistolla; kaadolle, jota jäädään tutkimaan; kaikki 
makuut osoitetaan esimerkillisesti; toisen osuuden hairahduksesta huolimatta hyvä suoritus. Orimattila 10.9. 
Arto Kylmälä VOI 2 (a-4, b-9, c-8, d-11, e-3, f-3 = 38 pist). Seela ohjataan tarkasti jälkityöhön, se aloittaa pääosin 
maavainuisen työskentelyn edeten tarkasti jälkiuralla; ensimmäisellä kulmalla olevan katkon Seela oikaisee 
suoraan uuden osuuden alkuun menemättä veretyksen loppuun; toisella osuudella yksi pieni tarkastus, muutoin 
jäljen päällä edeten, toinen kulma rengastaen; kolmannen osuuden alussa tuoreet hirven jäljet houkuttavat 
Seelan pois jälkiuralta, pyörittäen sen aina hukkaan asti; puhdas jälki, jota edetään tarkasti kulmalle, sen Seela 
suorittaa laajalla rengastuksella; neljäs osuus taas tarkasti jäljellä suoraan sorkalle, jota haisteli; Seela merkkaa 
kaikki makuut selkeästi; harmittava haaveri sorkan jälkien kanssa pilaa muutoin loistokkaan suorituksen. 
 
DAVICO WIZARD WONDER Fi & Se & No & Pohj Jva Fi Kva-J 21966/12 s.26.2.2012 i. Fi Kva-J Fin Jva 
Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 7.5. Kalle Järvinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Hertalle näyte-
tään alkumakuu josta alkaa varma maavainuinen jäljestys; ensimmäinen osuus tarkasti, ensimmäinen makuu yli 
kävellen, ensimmäinen kulma (jolla katko) kolmella lenkillä jatkoon; toinen osuus tarkasti, toinen makuu merka-
ten, toinen kulma tarkasti mutta kulman jälkeen pieni tarkistuslenkitys; muuten kolmas osuus tarkasti, kolmas 
makuu merkaten, kolmas kulma pienellä takalenkillä, neljännellä makuulla pieni merkkaus; loppuosuudella 
koppelo lähti aivan jäljen tuntumasta mutta se ei Herttaa häirinnyt; muutama metri ennen sorkkaa pieni tarkistus, 
sivusta sorkalle joka kiinnosti. Luumäki 14.5. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). 
Reipas lähtö ja jäljestys, ajoittain pientä polveilua; kaikki kulmaukset takakautta kiertäen, katkokulma parilla len-
killä; makauksista kolme tarkistaen, yksi yli; kaatokäytös hyväksytty. Virolahti 28.5. Mari Tilles VOI 2 (a-4, b-8, 
c-6, d-8, e-3, f-3 = 32 pist). Rauhoitettu lähtö, koira jäljestää mukavan rauhallista vauhtia maavainulla, se etenee 
joko veriuralla tai sen päällä aaltoillen, tehden joitakin tarkistuksia jäljen sivussa; toisella kulmalla (jossa katko) 
verityksen loppuun ja jäljentekijöiden jälkiä seuraten helposti uudelle osuudelle; ensimmäinen kulma jäljen mu-
kaisesti, kolmannella kulmalla matka jatkuu reilusti yli sorkanjälkiä seuraten eikä kehoituksista huolimatta suunta 
muutu, joten joudutaan palauttamaan puhtaalle jäljelle; palautuksen jälkeen jälleen sujuvaa jäljestystä sorkalle, 
joka kiinnosti koiraa; makauksista ensimmäinen merkataan pikaisesti, yksi tulee ohitetuksi ja loput nyökätään yli 
kävellessä; tänään varman verijäljen jäljestyksen lisäksi hieman myös lisäksi hirven jäljestystä. Luumäki 17.6. 
Rauli Markelin VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Herttaa rauhoitellaan lähdössä ja ohjataan jäljelle 
jota edetään maa- ja ilmavainua käyttäen mukavaa kävelyvauhtia, kahdella ensimmäisellä osuudella tarkistel-
laan ja polveillaan jäljen sivuilla, kolmas ja neljäs osuus lähes jäljen päällä; ensimmäinen makaus merkataan 
pysähtyen ja nuuskien, muut haistellaan yli kävellessä; ensimmäinen kulma (jolla katkos) ensin tausta lenkittäen 
josta ilmavainulla jatkoon, toinen tarkistuslenkillä ja kolmas jäljen mukaan; sorkkaa haisteli ja jäi viereen. Luu-
mäki 6.8. Rauli Markelin VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-4 = 44 pist). Lähdön osoituksen jälkeen Hertta ohja-
taan lyhyellä narulla jäljelle, jäljestys on maa- ja ilmavainuista mukavaa kävelyvauhtia; kolme osuutta vain pienin 
poikkeamin, viimeisellä useampi tarkastus; ensimmäinen makaus ohitetaan katseella seuraten, muut pysähtyen 
ja haistellen; normikulmat tarkastuslenkillä, katkos ensin veren loppuminen varmistaen ja tekijän jälkiä apuna 
käyttäen; sorkan haisteli ja jäi viereen. Tammela 10.9. Kari Grönman VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-11, e-3, f-3 = 36 
pist). Koira tutkii lähtömakuun josta hyvä ohjaus jälkityöhön; koira aloittaa maavainuisen veriuran päällä aaltoile-
van maastoon sopivaa vauhtia etenevän jälkityön; koira tekee joka osuudella tarkistuksia jäljen sivuille, palaten 
itsenäisesti takaisin jälkityöhön; ensimmäinen kulma (jolla katko) parilla rengastuksella uudelle osuudelle, 
kolmas kulma jäljen mukaisesti, toinen lenkillä takaa; makuista osoittaa ensimmäisen, kolmannen ja neljännen, 
toisen ylittää; kolmannen osuuden lopulla erkanee riistapolulle eikä palaa, hukka; osoitetaan puhdas jälki ja työ 
jatkuu; hieman ennen kaatoa puusta lähtee lentoon koppelo, ohjaajan kielto pysäyttää koiran; kaadolle suoraan, 
sorkkaa nuuhki ja nuoli. 
 
DAZZLINGTAILS BORN TO BE LOVED 11695/11 s.23.11.2010 i. Muskettikoiran La Dolce Vita e. Ee Mva Ee 
JMva EeJV-09 Benchmark Flower Girl kasv. Mari Hotti 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 28.5. Esa Pekkarinen VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-9, e-3, f-3 = 33 pist). Koira aloit-
taa alkumakuulta hyvin rauhallisen harkitun ja tarkan jäljestyksen joka etenee niin maa- kuin ilmavainulla; ensim-
mäisellä osuudella pieni tarkistus, muuten jälkitarkasti, katkokulma selvitetään suoraan ilmavainulla varsinaisen 
kulman kohdalta; toinen osuus tarkasti, toiselle kulmalle tullaan rengastaen sivusta jonka jälkeen koira tarkastaa 



paluujäljen kulkemattoman osan ennen kuin jatkaa jäljestystä; kolmannella osuudella rengastus, kulma tarkasti 
ja viimeinen osuus hyvin mutta juuri ennen kaatoa tarkistusrengastus, jonka jälkeen kaadosta hiuksenhienosti 
ohi ja tielle, josta hukka; uusi startti suoraan kaadolle joka omitaan. 
 
DAZZLINGTAILS EXCLUSIVELY YOURS Fi Mva 35379/13 s.21.5.2013 i. Fi & Ee Mva Benchmark Indigo e. 
Benchmark Chill'n Thrill kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, niukka otsapenger ja epäyhtenäiset pään linjat, hyvä kaula, hieman löysää 
kaulanalusnahkaa, hyvä runko ja kulmaukset, liikkuu erinomaisella askelpituudella, hyvä häntä, runsas turkki. 
Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old bitch, 
very good size and proportions, excellent head and expression, excellent laid back shoulders, well rounded ribs, 
could have more rear angulations which can be seen in movements, exceptional temperament and presentation. 
Sulkava RN 6.5. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Kaunis narttu jolla oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, kaunis kaula, erinomainen runko, 
hyvä ylälinja, kulmauksia saisi olla hieman enemmän, samoin eturintaa, kaunis karvapeite, miellyttävä käytös. 
Savitaipale RN 7.5. Tuula Savolainen KÄY ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-
vuotias, kaunislinjainen narttu, hyvät mittasuhteet, kaula liittyy sulavasti lapoihin, kaunislinjainen pää, tummat 
silmät voisivat olla hieman suuremmat, hyvä huulilinja, kuono voisi olla vahvempi, erinomainen eturinta, tilava 
rintakehä jossa hyvä pituus, hyväasentoinen hieman kapea lantio, hieman kapea reisi, hyvin kulmautunut edes-
tä, riittävästi takaa, hyvä turkki ja hapsut, kauniisti kannettu iloinen häntä, hieman kapea takaliike, sivuliikkeessä 
joustava pitkä askel. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 4 years, nice outline, quite correct proportions, moderate movement. 
 
DAZZLINGTAILS FOOTPRINT FAIRYTALE Fi Jva 36127/13 s.31.5.2013 i. Fi & Ee & Lv Mva Lt & Lv & Ee & 
Balt JMva BaltJV-10 LtJV-10 EeJV-10 Dazzlingtails A Boy Like Daddy e. Freewater’s To Me A kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko 
ja mittasuhteet, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta, hieman kapea alaleuka, hyvät silmät 
ja korvat, hyvät silmät ja korvat, riittävä kaula, riittävät kulmaukset, hieman pulskassa kunnossa, riittävä luusto, 
hieman painuneet ranteet, hyvä karvapeite, luisu lantio ja alas kiinnittynyt häntä, antaa hieman raskaan 
vaikutelman. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 30.4. Aila Hauskamaa VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Elsa 
ohjataan hyvin jäljelle, alkumakauksen tutkittuaan alkaa sopivavauhtinen maavainuinen työskentely; muutamia 
pyörähdyksiä jäljen sivussa, yksi laajempi molemmin puolin jälkeä, josta kehotuksella jatketaan; makauksista 
merkkaa kolme hyvin, yksi nopeasti nuuhkaisten; katkokulma oikeaoppisesti, muut kulmat takaa uudelle osuu-
delle; ojien ylitykset tuottivat tänään ongelmaa; sivusta kaadolle, joka kiinnostaa; tarkka jälkikoira. Lappeenranta 
28.5. Mari Myllynen VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Koira tutkii alkumakauksen josta ohjattuna 
maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen maastoon sopivalla vauhdilla; ensimmäinen, toinen ja kolmas osuus parilla 
pyörähdyksellä, muutoin jäljellä tai sen tuntumalla, neljännen osuuden hakkuu ja siellä oleva raato pyörittävät 
koiraa enemmän; makauksista merkataan ensimmäinen, kolmas ja neljäs, toinen vain noppaisten; kulmista 
ensimmäinen (jolla katko) selviää rengastaen, toinen pitkähköllä pistolla ja kolmas teettää töitä mutta selvittäen; 
kaadolle suoraan ja se kiinnosti; pisteisiin vaikuttaa tänään pyörähtelyt, toinen makaus sekä toisen ja kolmannen 
kulman työläys; hieno suoritus koirakolta. Imatra 11.6. Satu Savolainen-Pulli VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-13, e-3, f-4 = 
38 pist). Ohjattu lähtö; ensimmäinen osuus melko suoraviivaista jäljestystä mutta tarkistuslenkit jäljen päällä ja 
sen välittömässä läheisyydessä lisääntyvät jäljen loppua kohden; kolmannella osuudella kahden ojan ylitys tuot-
taa paljon pään vaivaa ja tarvitaan kehotuksia jotta ojista selvitään; makauksista merkitään kaksi erinomaisesti ja 
kaksi hieman nopeasti; ensimmäisellä kulmalla oleva katko ratkeaa rengastamalla ja muut kulmat pienellä ylityk-
sellä ja rengastaen; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti; palkintosijaa laskee tänään runsaiden tarkistusten ja 
ojalla empimisten lisäksi maksimijäljestysajan ylitys. 
 
DAZZLINGTAILS HOTTI HOTIMPI HOTTIS 20973/15 s.19.2.2015 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
TlnW-14 RigaW-15 Triplet Varangian e. Dazzlingtails Dipped In Liquorice kasv. Mari Hotti 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 28.5. Esa Pekkarinen AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Koira 
tutkii alkumakuun ja aloittaa rauhallisen ja harkitsevan jäljestyksen joka pääosin maavainuisena etenee hyvin 
jälkeä pitkin; ensimmäisellä osuudella pari narun mittaista tarkistusta, kulma tarkasti, makuu osoitetaan hiukan 
turhan nopeasti; toinen osuus myös hyvin, makuu osoitetaan ja suunta haetaan kertarengastuksella; viimeisellä 
osuudella tiheikön molemmin puolin suunta haetaan rengastamalla; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa; itsenäi-
nen varma jäljestäjä johon äänetön ohjaaja luotti täysin. 
 
DAZZLINGTAILS INSIDE JOKE 43895/15 s.25.7.2015 i. Fi Mva Triplet Finlandia e. Fi Mva Dazzlingtails 
Exclusively Yours kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan 
ja mittasuhteiltaan oikea, hyvät pään linjat, purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, oikein kulmautunut, 
luusto voisi olla hieman vahvempi, hyvät käpälät, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, hyvä häntä ja hännän kiinnitys, 
hyvä karvapeite, liikkuu hyvin. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very good size and proportions, head looks bit heavy for the age, 14 months old, nice layback of 
shoulder, could have longer upper arm and deeper ribs, turning in elbows, nice round ribs but could be deeper, 
strong in loin but straight in rear which makes her movements not well balanced, temperament could be more 
secured for the cocker, excellent coat, colour and presentation. Mikkeli KR 8.7. Sanna Kavén NUO EH 1. 



Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja erittäin hyvä tyyppi, toivoisin tälle nartulle 
hieman enemmän jaloutta, miellyttävä täyteläinen pää, hyvä ilme, oikea purenta, riittävä kaulan pituus, niukat 
joskin tasapainoiset kulmaukset, vahva rintakehä, turhan kevyt luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä 
askelpituudella, tänään hieman löysässä kunnossa, hyvä karva, miellyttävä käytös. Suonenjoki RN 30.7. Martin 
Johansson, Ruotsi AVO HYL. Suhtautuminen tuomariin: vihainen. Välskuret huvud, byggt på lite längre linjer, 
kan inte gå över henne för hon morrar och försökte snappa, priset på grund av temperament. Kouvola RN 
22.10. Paavo Mattila AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut narttu jolla hyvän 
mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, lantio saisi olla hieman pitempi, selässä pientä pehmeyttä, 
riittävät kulmaukset, karva ei aivan parhaimmillaan, liikkuu hyvin mutta saisi esiintyä vapautuneemmin. 
Taipumuskokeet: Imatra 29.7. Heli Rummukainen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Sylvi tutus-
tuu epävarmasti haukkuen tuomarin ja toiset koirat haukutaan myös, vain pikainen kosketus onnistuu. Haku ja 
laukaus: hyväksytty. Rentoa pääosin maavainuista hakua ohjaajan edessä; laukaus hieman pelottaa ja ampujan 
luokse mennään varovaisesti josta nipin napin riittävä laajuus; kutsusta luokse kytkettäväksi. Jäljestys: hyväk-
sytty. Sylvi jäljestää sopivan vauhtisesti käyttäen pääsääntöisesti maavainua; kulma tarkasti ja kaatoa jää nuuh-
kimaan häntä heiluen. Vesityö: hylätty. Sylvi ei ui tänään, rannan tuoksut kiinnostavat enemmän. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Tottelevaisuus rakoilee hieman uintiosuudella. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: harjoitusta tarvitaan vie-
raisiin ihmisiin tutustumisessa; Sylvi on lupaava jäljestäjä. 
 
DAZZLINGTAILS JUMP AND KISS LIKE DADDY 52847/16 s.21.10.2016 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman 
Like Daddy e. Dazzlingtails Dipped In Liquorice kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 25.3. Vesa Lehtonen BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tällä hetkellä 
vielä hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, vielä hieman kevyt 
runko, lyhyt rintalasta, hieman pitkä lanne, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu tasapainoisesti mutta liikkeessä 
saisi olla enemmän voimaa, hyvä karva. Jyväskylä PN 26.3. Perttu Ståhlberg BABY 1 KP PN1-pentu VSP-
pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä vahvuus, oikeat mittasuhteet, hyvät silmät ja korvat, hyvä 
kaula ja säkä, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hieman niukasti kulmautunut, varsinkin takaa, vielä pehmeä 
karva, iloinen häntä, liikkuu vielä pehmeästi edestä, hyvällä askelpituudella takaa, miellyttävä luonne, rodun-
omainen käytös. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Pretty headed black and white with happy attitude, she has good angulation and bone, well developed body, 
she just needs time for it all to come together, happy on the move. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi 
JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, good proportions, nice skull and earset, too 
much throatiness takes away the expression, normal angulation in front, very good ribcage but carries too much 
extra weight, could have better hind angulations, lovely muscles, good coat quality, moves with good drive and 
enough reach in front, very good tail activity, very nice temperament. Jyväskylä KV 15.10. Ronny Blomme, 
Alankomaat JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Could be more compact, feminine head but 
prefer better eye and expression, needs more forechest, ribs ok but too long in back, front feet turning out, needs 
more angulations behind, nice silky coat, tail too high and elbows too loose on move. 
 
DEBBIE'S AMARANTH 32250/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva JV-09 Puttifar Happy Go 
Lucky e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, vahva pää joka voisi olla hieman pidempi, erinomainen eturinta ja runko, vahva luusto, 
hyvin kulmautuneet raajat, lyhyt pysty lantio, liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvälaatuinen turkki. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 20.8. Sari Nuolikoski AVO 0 (0 pist). Armi haistelee alkumakuun ja ohjataan jäljelle, 
heti opastusalueen jälkeen alkaa pyöriminen jäljen päällä ja lähituntumassa eikä jäljestys etene; välillä etenee 
narun mitan mutta palaa ohjaajan jalkoihin pyörimään, kun ei edetä kehoituksista huolimatta, ensimmäinen 
hukka; uuden alun jälkeen jäljestää hyvin lähelle ensimmäistä kulmaa, ajautuu jäljen ulkopuolelle eikä löydä 
takaisin, toinen hukka; uusi alku kulmalta ja taas hetken kuluttua jää pyörimään ohjaajan jalkoihin eikä jäljestys 
etene, kolmas hukka ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle joka kiinnosti; Armi väläytteli jäljestys-
taitojaan mutta vaatii vielä harjoittelua ja kokemusta jotta syntyy tuloksia. 
 
DEBBIE'S ARDBEG SUPERNOVA Fi Jva 25973/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh 
Shadow e. Fi Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Kevytluustoinen, korkearaajainen narttu, selvä sukupuolileima, kevytlinjainen pää, pienet tummat silmät, hy-
vät korvat, kapea kuono, hyvä pitkä kaula, hyvä rungon muoto ja syvyys, jyrkkä lantio, jyrkät polvikulmat, kapea 
reisi, hyvät lavat, lyhyet olkavarret, liikkuu takaa ahtaasti, edestä läysä, sivuliike riittävä. Oulu KV 15.7. Davor 
Javor, Kroatia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type, good head, correct bite, nice 
neck, should have better topline, good bones and body, enough angulation, good coat, should have better croup, 
moves well. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 7.5. Toni Tunkkari AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Tylsän varmalta 
näyttävä suoritus jossa ainut jännitys on ensimmäisen kulman metsäpolun tuntumassa jonka koira varmistaa, 
muutoin alusta loppuun virheetön suoritus. Siikalatva 4.6. Rauno Koskinen VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 
47 pist). Koira ohjattuna jälkityöhön jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia; kolmannen osuuden 
alkupuolelle asti todella mallikasta työskentelyä mutta sitten aukon ylitys teettää runsaasti töitä, jatko löytyy itse-
näisesti, tämän jälkeen työskentely muuttuu enemmän tarkistelevaksi; ensimmäinen kulma (jolla katko) selviää 
ihmisjälkiin tukeutuen, toinen ja kolmas kulma pienillä lenkeillä; makaukset merkkaa kaikki; juuri ennen kaatoa 
vielä tarkistus sivulla mutta kaato löytyy ja se kiinnosti; hieno suoritus VOI-luokan ensikertalaiselta. Keminmaa 



11.6. Juha Pelttari VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Lähtö ei meinaa kiinnostaa mutta ohjaajan 
kanssa se saadaan tutkittua, koiralla on menohaluja mutta ohjaaja jarruttaa maavainuisen etenemisen sopivaksi; 
kaikki osuudet muuten tarkasti, kolmannella osuudella yksi laajempi tarkastus ja neljännellä lähtevä lintu pyöräyt-
tää koiraa pari kertaa; makauksista kolmas ja neljäs merkataan hyväksytysti; katko hakemalla, toinen kulma 
laajahkolla takalenkillä ja kolmas tarkasti; kaadolle jää paikoilleen; hyvä yhteistyö ohjaajan kanssa. Muhos 18.6. 
Kari Grönman VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-3, f-4 = 41 pist). Koira tutkii lähtömakuun josta hyvä ohjaus jäljelle, 
koira aloittaa veriuralla tai sen välittömässä läheisyydessä maastoon sopivaa vauhtia etenevän maavainuisen 
jälkityön; koira tekee joka osuudella tarkistuksia sorkan jäljille, palaten itsenäisesti takaisin; ensimmäisen kulma 
(jolla katko) aluksi rengastaen, lopulta jalanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle, muut kulmat tarkistuslenkillä; 
makuista koira osoittaa kolmannen ja neljännen, ensimmäisen ohittaa ja toisen ylittää; kaadolle suoraan, sork-
kaa nuuhki ja nuoli. Tervola 27.8. Lea Foudilainen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Alkumakaus 
tutkitaan ja ohjatusti töihin, Nova etenee maa- ja ilmavainulla sopivan reipasta vauhtia; ensimmäisellä osuudella 
muutama tarkistus jäljen sivuun, toinen ja kolmas osuus sujuvaa hienoa työtä, neljännellä osuudella selvästi 
enemmän poikkeamia jäljeltä; ensimmäinen, kolmas ja neljäs makaus merkataan hienosti, toinen nopeasti nuuh-
kaisten; ensimmäinen kulma (jolla katko) tarkistuslenkeillä ja saapasjälkeä apuna käyttäen, toinen kulma suora-
viivaisesti, kolmas kulma vaatii tarkistuslenkin ennen kuin Nova luottaa suuntaan johon jälki jatkuu; kaato löytyy 
ja sorkka nuuhkitaan. 
 
DEBBIE'S BUNNAHABHAIN DARACH 25972/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow 
e. Fi Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 11.6. Juha Pelttari AVO 3 (a-1, b-2, c-2, d-12, e-3, f-2 = 22 pist). Ohjaajan kans-
sa lähtö tutkitaan ja ohjaten jäljelle, edetään maavainulla; noin 50 metriä alusta koira rupeaa pyörimään jäljen yli 
ristiin rastiin eikä etene, tästä hukka; hieman ennen kulmaa koira rupeaa etsimään vettä ja jäljestys unohtui, toi-
nen hukka; vettä onneksi löytyi ja sai vilvotella, kulma tarkasti ja makaus merkataan; vilvoittelu auttoi ja jäljestys-
kin rupesi maistumaan, loppuosuudet jo parempaa etenemistä; kolmannella osuudella yksi laajempi pyörähdys, 
toinen kulma tarkasti, makausta ei merkkaa; sorkan haistaa kauempaa ja menee vierestä ohi, palaa itse sorkalle 
joka kiinnosti; lämpö teki tepposet koiralle, loppua kohden työskentely kuitenkin parani merkittävästi. Kolari 20.8. 
Heikki Pirhonen AVO 2 (a-5, b-6, c-5, d-8, e-3, f-4 = 31 pist). Bertta tutkii alkumakauksen ja hyvin ohjatusti 
jäljelle, jäljestysvauhti on jälkityöhön sopivaa ja Bertta tekee työtä jälkiuran päällä ensimmäisen osuuden lopulle, 
kulma ja sillä oleva makaus kierretään laajahkolla lenkillä uudelle osuudelle; osuuden puolessa välissä poro 
juoksee näkyviin ja seuraa koko loppuosan jäljestä, toinen kulma ja makaus kierretään laajalla lenkillä, makaus 
jää merkkaamatta; viimeinen osuus muuttui vaikeaksi, poro näyttäytyi useaan otteeseen ja Berttaa jouduttiin 
useaan otteeseen muistuttamaan tehtävästään, osuuden alussa otetaan paluujälki, josta hukka; kaadolle pääs-
tiin kuitenkin, sorkka kiinnosti ja jäi vierelle; haasteellinen ja tapahtumarikas jäljestys. 
 
DEBBIE'S EVER DREAM 32251/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva JV-09 Puttifar Happy Go 
Lucky e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
vielä kapea narttu, kaunis pää, hyvä kuono-osa, vahva luusto, niukka eturinta, runko voisi olla täyteläisempi, 
hyvin kulmautuneet raajat, oikea-asentoinen häntä, liikkuu kauttaaltaan hyvin, ohuessa turkissa. Oulu KV 15.7. 
Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, good eyes and ears, 
correct bite, very good neck, correct topline, well angulated, correct brisket, excellent coat and condition, nice 
temperament, well presented. Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari KÄY ERI 1 SA PN3 VACA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Typical, good in size, proportional, feminine, good pigmentation, scissor bite, dry 
healthy eyes, good ears, strong not too long neck, level back, very nice front and hind leg angulations, a little 
close in hocks, well set and carried tail, very active sporty dog, very friendly character. 
 
DEBBIE'S FETTERCAIRN FIOR 19741/16 s.17.2.2016 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. Fi Mva Fi 
& No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko 
ja mittasuhteet, sievä nartun pää, kevyt alaleuka, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, riittävä luuston 
vahvuus ja eturinta, voimakkaasti kulmautuneet raajat, hyvä häntä, liikkuu hyvin, hyvä turkin laatu. Tervola RN 
15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä pentumainen 
kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, hyvä pään pituus, hyvä otsapenger, hyvät linjat, hieman kevyt 
kuono, tasapainoinen ylälinja, runko vielä kevyt ja matala, etuasentoiset lavat, lyhyet olkavarret, niukat polvi-
kulmat, etuliike löysä, takaliike hyvä, riittävä sivuaskel. Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen JUN ERI. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 3 kk, kompakti nuori narttu, hyvät pään linjat, kuono saa vielä vahvistua, 
keskiruskeat silmät, riittävä eturinta, lavat saisivat olla viistommat, ikäisekseen tilava hyvin kehittynyt rintakehä, 
hieman kapea lantio, hyvin kulmautunut takaa, lyhyet kuitenkin viistot olkavarret, edestakaisliikkeet saavat 
vakiintua, hyvä häntä, hapsut ja turkki. Kajaani RN 30.7. Tiina Illukka JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä koko ja mittasuhteet, huulet saisivat olla runsaammat, lyhyt kaula, 
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, jyrkkä lantio ja matala hännän kiinnitys, oikean muotoinen rintakehä, ahtaat 
takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet, kaunis karva. Kemijärvi RN 12.8. Johan Juslin JUN EH 2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Keskikokoa pienempi narttu jolla tynnyrimäinen rintakehä ja kevyt luusto, hyvä sukupuoli-
leima, hyvä kaula, taakse laskeva lantio mikä heijastuu takaliikkeisiin, hyvä karvan laatu, kuono saisi olla täyte-
läisempi, vahvat käpälät. 
Taipumuskokeet: Kolari 18.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas ja sosi-
aalinen, suhtautuu vieraisiin koiriin ja ihmisiin hyvin avoimesti ja uteliaasti. Haku ja laukaus: hyväksytty. Rauhal-



lista menoa, enimmäkseen maavainuista itsenäistä hakua; poron jäljet/hajut ja papanat kiinnostivat; laukauk-
sesta pieni kehotus ohjaajalta ja haku jatkui. Jäljestys: hyväksytty. Pääasiassa maavainuista jäljestämistä pieniä 
tarkistuslenkkejä tehden; kulman selvitti hienosti, kaato kiinnosti, kävi nuuhkimassa. Vesityö: hyväksytty. Meni 
halukkaasti veteen, toi pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvin 
rauhallinen ja toimiva pari. 
 
DEBBIE'S GLENMORANGIE SIGNET Ee JMva 19740/16 s.17.2.2016 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver 
Shadow e. Fi Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
aavistuksen pitkärunkoinen, kaunisilmeinen pää, hyvä ilme, kaula voisi olla tyylikkäämpi, hyvä rungon vahvuus, 
niukat kulmaukset edessä, hyvät takana, hyvä häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä turkki. Lahti KV 26.3. 
Anna Roth, Yhdysvallat JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice head and expression, 
good dark eye, tailset bit low, loin could be shorter. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 20.8. Kirsi Salokanto SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Ystävälli-
nen reipas koira tulee hyvin toimeen ihmisten ja koirien kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Nättiä sopivalla 
laajuudella tapahtuvaa cockerihakua; koira toimii samalla tahdilla koko erän ajan; laukauksesta pysähtyy ja jat-
kaa katsellen mihin putosi; vainun käyttö hienoa. Jäljestys: hyväksytty. Hyvin ohjatun lähdön jälkeen koira pyö-
rähtää noin 10 metriä halkaisijaltaan olevan lenkin etsien jälkeä; suunta selviää ja päästään matkaan, hyvin kul-
malle; toisella osuudella muutama yli jäljen pisto, kaato kiinnosti. Vesityö: hyväksytty. Hyvin veteen, ui tehok-
kaasti ja noutaa pukin rannalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Koira on hyvin ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: vilkasta koiraa ja sen rauhallista ohjaajaa on mukava seurata kun kumpikin tietää miten pitää 
toimia. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 7.5. Veijo Suoranta AVO 0 (0 pist). Lähtö hyvin ohjattu, Siru tutkii nopeasti 
alkumakuun ja aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen, heti kohta ohjausmatkan jälkeen lähtee muutaman pyöräh-
dyksen jälkeen jäljen oikealle puolelle, palautetaan; ensimmäisen osuuden loppuun asti hyvää jälkitarkkaa jäljes-
tystä, kulma oikaistaan ja makaus jää merkkaamatta; toinen osuus hyvin kulman lähelle josta taas pyörähdyksen 
jälkeen poistuminen jäljen vasemmalle puolelle, palautetaan; tullaan makaukselle jonka hyvin osoittaa, lähtee 
uimareissulle läheiseen ojaan ja palaa makuulle, valitsee väärän suunnan eli paluujäljen ja tuomitaan hukka; koe 
keskeytetään ja tullaan harjoitellen kaadolle, sorkka kiinnostaa; nuori koira jo paikoin osoitti hyvää jäljestystä, 
lisää harjoitusta ja hyvä tulee. 
 
DEBBIE'S HEART OF COURAGE Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva 11240/12 s.26.11.2011 i. C.I.B Fin & Ee 
Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu 
Kamunen 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Well balanced bigger girl, correct bones and substance, well proportioned head, excellent neck, well 
angulated at both ends, lovely ribcage and forechest, a bit narrow in hocks standing and moving, excellent 
topline, correct sidegait, lovely temperament. 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 30.7. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-11, e-3, f-4 = 44 pist). Alku-
makaus tutkitaan, koira jäljestää pääosin ilmavainulla ja jäljen päällä ja etenee sopivaa vauhtia, tekee tarkastuk-
sia jäljen sivuille ja yhden vähän kauemmas riistan jäljille, mutta palaa omatoimisesti; kulmat pienillä tarkistuksilla 
ja katkokulma rengastaen; makauksista viimeisen tutkii perusteellisesti, muut ylittää; sorkalle suoraan ja sitä 
nuuhkitaan. Kolari 20.8. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-8, e-3, f-4 = 40 pist). Saara haistelee alku-
makuun ja ohjataan jäljelle, alkaa maavainuinen sopivavauhtinen jäljestys joka etenee jäljen päällä tai lähi-
tuntumassa; ensimmäisellä, toisella ja kolmannella osuudella Saara tekee runsaasti tarkastuksia joilta palaa itse-
näisesti; neljäs osuus lähes jälkitarkasti, lopussa hieman sivussa tuulen painamana; makauksilla vain hidastaa 
tai kävelee ohi; ensimmäinen kulma (jossa katko) teettää töitä ja vie aikaa mutta loppujen lopuksi rengastus tuo 
tulosta ja jatko löytyy, toinen ja kolmas kulma takaa lenkillä; hieman sivusta kaadolle jonka omii itselleen nuollen 
ja haistellen; työvoitto tänään Saaralle, jäljen läheisyydessä runsaasti poroja jotka varmasti vaikeuttivat tehtävää; 
pisteisiin vaikuttaa makausten merkkaamattomuus ja runsaat tarkastelut. 
 
DEBBIE'S HEART OF THE SUNRISE Fi & Se(n) & Ee Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Fi Kva-J 11238/12 
s.26.11.2011 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva 
Jenlin Philadelphia kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookas narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, runko saisi olla pyöristy-
neempi, riittävä luuston vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, kaunis 
turkki. Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, kaunisilmeinen pää, hyvät pään linjat, hyvät silmät ja korvat, tasapainoi-
nen ylälinja, vahva lanne, riittävä lantio, hyvä rungon syvyys, hyvin kulmautunut, tehokas sivuliike, hyvä karva. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 7.5. Mari Hakola VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Ohjattu lähtö, Elsa 
jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen jäljen tuntumassa edeten, tehden jonkin verran tarkistuksia jäljen sivuun; 
merkkaa ensimmäisen makauksen, ensimmäinen kulma tarkasti; toiunen makaus merkataan nuuhkien, toisen 
kulman (joka on katkokulma) Elsa selvittää rengastaen; kolmas makaus merkataan, viimeisellä kulmalla Elsa 
ylittää kulman ja tekee laajoja rengastuksia löytääkseen seuraavalle osuudelle, viimeinen makaus merkataan; 
Elsa löytää kaadon ja omistaa sen nuuhkien; hyvää yhteistyötä koirakolta. Hailuoto 21.5. Antti Koski VOI 1 (a-6, 
b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Koira istutetaan ennen alkumakausta, siitä hyvin ohjatusti jäljelle; koira 
etenee sopivan rauhallista vauhtia kaikki osuudet, viimeisellä osuudella tarkistuspistot jäljen sivuille, niiltä 



palattiin nopeasti ja omatoimisesti; makauksista ensimmäinen ylitettiin, seuraavat osoitettiin selvästi pysähtyen ja 
nuuhkien; katko on ensimmäisellä kulmalla, se ratkaistiin rengastusta laajentajen, seuraavat kulmat ratkaistiin 
narun mitan sisällä tarkistuslenkein; kaadolle jäljen myötäisesti, koira jää nuuhkimaan sorkkaa; hieno ja tarkka 
suoritus. Pyhäntä 28.5. Ville Porhan VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Elsalle annetaan hyvä ohjattu 
lähtö; ensimmäinen, toinen ja kolmas osuus jälkitarkkaa työskentelyä, neljännellä osuudella muutamia lenkkejä 
jäljen sivussa riistan jälkiä tarkistamassa; ensimmäinen ja neljäs makaus ohitetaan, toinen ja kolmas merkataan 
hyvin; katko veretyksen loppuun ja rengastaen toiselle osuudelle, toinen kulma pienellä tarkistuslenkillä, kolmas 
tarkasti; sorkka löytyy ja kiinnostaa. Siikalatva 4.6. Jukka Välitalo VOI 1 (a-4, b-10, c-8, d-14, e-3, f-4 = 43 pist). 
Ohjattu hyvä lähtö, enimmäkseen maavainuista tarkkaa mutta verkkaista jäljestystä alusta loppuun; eka 
osuudella pieni pyörähdys, viimeisellä osuudella ojan ylitys tuottaa suuria vaikeuksia; makuut merkkaa kaikki 
hyvin; kulmat tarkasti, katkokulmalla havaitsee veretyksen lopun, hyvin hakien veretyksen alku löytyy; kaadolle 
suoraan mitä jää nuuhkimaan ja nuolemaan. Siikalatva 6.8. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 
= 41 pist). Koira merkkaa alkumakuun ja lähtee miellyttävällä maastoon sopivalla vauhdilla selvittämään päivän 
tehtävää; kaikki osuudet jälkitarkkaa työtä, ainut rengastus tehdään kolmannen osuuden lopussa ojaristeyk-
sessä, mikä sallitaan; ensimmäisen kulman selvittää tarkasti, katkokulma osittain kengänjälkiin tukeutuen mutta 
kuitenkin hienosti rengastaen, kolmannella kulmalla reilumpi takamaaston tarkistus mutta osuus löytyy; makauk-
set merkataan vaihtelevasti, ensimmäinen erinomaisesti, toinen ja kolmas nopeasti pysähtyen ja viimeinen 
hyvin; kaato löytyy ja sen koira omii. Kolari 20.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). 
Alkumakaus osoitetaan ja ohjatusti jäljelle, Elsa jäljestää rauhallista vauhtia maavainua käyttäen, jonkin verran 
kaarroksia ja pieniä pistoja jäljen sivuille, muutoin jälkitarkkaa työtä; makaukset merkataan hyvin; katkokulmalta 
yli ja kun havaitsee ettei veri enää tuoksu hakeutuu uudelle suoralle, samoin seuraavalla hieman yli ja sitten 
uuteen suuntaan; makauksen tuntumassa on vastassa poro joka lähtee pakoon jäljen suuntaisesti, Elsa pyrkii 
perään mutta topakka kielto palauttaa jälkityöhön; se saattoi jäädä Elsan mieleen sillä viimeisellä kulmalla tarvi-
taan monta lenkkiä ennen kuin suunta löytyy; sorkalle hakeutuu ilmavainulla ja omii sen itselleen. Pyhäntä 3.9. 
Marika Ahola VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Alkumakauksen merkkauksen jälkeen innostetusti 
jäljelle, maavainuinen Elsa jäljestää luonnostaan maastoon sopivaa rauhallista vauhtia; jäljestys etenee osin 
jälkitarkasti ja osin kaarrellen jäljen sivussa, kolmannella osuudella tehdään yksi isompi tarkistuskaarros; verete-
tyistä kulmista ensimmäinen selviää laajemmalla ja kolmas kulma pienemmällä takakaarroksella, toinen kulma 
(jossa katko) ratkeaa rengastaen ja saapasjälkeä apuna käyttäen; ensimmäinen makaus noteerataan vauhtia 
hiljentämällä, toinen ja neljäs makaus merkataan hyvin pysähtymällä, kolmas makaus mennään ohi tarkastus-
kaarroksen aikana; kaadolle suoraan ja sitä jäädään kiinnostuneena nuuskimaan; hyvää jälkityötä. 
 
DEBBIE'S HIGHLAND PARK SIGURD 19745/16 s.17.2.2016 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. Fi 
Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 22.4. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen nuori narttu, kaunisilmeinen pää, kallolinja hieman taakse laskeva, kaunis kaula, erinomai-
nen runko, ylälinja ja luusto, sopivat kulmaukset, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kauhajoki 
RN 4.6. Hannele Jokisilta JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, oikealinjainen sopivan vahva pää tämän ikäiselle nartulle, kaunis kaula, sopivat kulmaukset, lupaava etu-
rinta, hyvä luusto, vankka runko, kaunis karva, erinomaiset liikkeet, hyvä asenne. Lempäälä ER 17.6. Vera 
Smirnova, Viro JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, sopiva koko, 
vahva luusto, hyvät mittasuhteet, kaunis pää, hyvä kaula, vahva selkä, hieman takaluisu lantio, erinomainen etu-
rinta, hyvä runko, hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvät liikkeet. Kurikka RN 1.7. Pekka Teini JUN ERI 1 SA PN2 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin lupaava juniorinarttu jolla hyvät liikkeet, feminiininen 
oikealinjainen pää, kaunis kaula, säkä saa vahvistua vielä, kauniit kulmaukset, turkki ei tänään parhaimmillaan. 
Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, type 
and proportions, nice head, correct topline and underline, excellent coat condition, very good mover. Oulu KV 
16.7. Athanasios Garivaldis, Kypros JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice size of female, correct colour of eyes and nose, correct bite and teeth, correct set of ears, level topline, 
correct set of tail, nice chest, correct angulations, good coat condition, excellent movements, excellent 
presentation. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine with nice proportions, very nice head and expression, very good ears and eyes, very good neck, front 
and forechest, good ribcage, a bit steep in croup, could have better angulated hindquarters, good muscles, very 
nice coat quality, carries herself well on the move, very balanced, enough tail activity, very nice temperament. 
Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Strong, good size, excellent type, feminine head, good stop, a little fine muzzle, good bite, a little 
thin neck, balanced angulations, a little long in loin, good ribs, normal tailset, moves with good step and drive, a 
little weak topline, excellent coat and temperament. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 13.8. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas 
koira joka tulee toimeen hyvin muiden kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Hyvää, ajoittain laajaa innokasta 
hakua; käytti hyvin vainua ja laukauksesta jatkaa samaan malliin. Jäljestys: hyväksytty. Lähti hyvin etenemään 
tarkasti jäljellä; kulmassa pari tarkistusta ja siitä eteni reippaasti kaadolle, joka kiinnosti. Vesityö: hyväksytty. 
Innokas uimaan, noutaa ja luovuttaa riistalinnun. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä tottelevaisuus. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: reipasta menoa. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 7.5. Toni Tunkkari AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Rauhallinen 
lähtö jossa koira merkkaa alkumakuun nopeasti ja lähtee rauhallisesti etenevään suoritukseen; ensimmäisellä 
osuudella pientä harkintaa ja muutama rengastus riistan jäljille ja solisevan ojan luona mutta itsevarmuuden 
osalta kehityskäyrä on nousujohteinen; ensimmäisellä kulmalla parin metrin pisto ja seuraavalle osuudelle var-



masti, makaus nuuhkaistaan reunalta nopeasti, toinen kulma oikaistaan seuraavalle osuudelle muutamalla met-
rillä; kaato yllätetään ja koira jää tutkimaan sorkkaa. Ilmajoki 6.8. Kristina Erkkilä AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-13, e-
3, f-5 = 48 pist). Rauhoitettu aloitus, määrätietoisesti jäljen päällä sopivaa vauhtia etenevä koira; merkkaa 
makaukset hyvin, kulmien suunnassa vähän hakemista mutta löytyvät kuitenkin omatoimisesti; suoraan sorkalle 
jota jää tutkimaan; erinomainen parivaljakko. Ilmajoki 20.8. Karla Sohlman VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-9, e-3, f-5 = 
43 pist). Liina tutkii alkumakauksen hyvin ja saatetaan päivän työtehtävään mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen 
jäljestys jossa käytetään pääosin maavainua; kaikki osuudet edetään hyvin, melko jälkitarkasti, matkan aikana 
vain parit pikku pyörähdykset jäljen jommalle kummalle puolelle sekä kolmannen osuuden loppupuolella molem-
min puolin jälkeä vähän isompi rengastus; ensimmäinen kulma parilla pikku rengastuksella, toinen (jolla katko) 
veretyksen lopusta, takana rengastus, sisäpuolella rengastus ja siitä kaarroksella jatkoon, kolmas kulma myös 
parilla pikku rengastuksella; makauksista osoittaa ensimmäisen ja kolmannen, toinen ja neljäs päältä yli vauh-
dista nuuhkaisten; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tämä nuori VOI-luokan ensikertalainen osoitti osaavansa 
jäljestää ja vieläpä hyvin, työtehtävä oli mieluinen ja hoidettiin hyvin alusta loppuun; tänään pisteitä pudottaa 
toisen makauksen merkkaamattomuus, molemmat tavalliset kulmat sekä matkalla tulleet pyörähdykset; uskon 
että tästä koirasta vielä kuullaan, tsemppiä jatkoon. 
 
DEBBIE'S LAGAVULIN FEIS ILE 25970/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. Fi 
Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Rallytoko: Hyvinkää 4.2. Iiris Harju ALO HYV (97 pist). Porvoo 1.4. Pia Heikkinen ALO HYV (99 pist) RTK1. 
Pieksämäki 11.6. Taru Leskinen AVO HYV (86 pist). Hyvinkää 16.9. Iiris Harju AVO HYV (92 pist). Espoo 7.10. 
Anna Pekkala AVO HYV (97 pist) RTK2. 
 
DEBBIE'S LAPHROAIG TRIPLEWOOD Fi & Ee Mva Ee JMva Fi Jva 25971/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi 
Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. Fi Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 2 SA PN2 SERT FI MVA VACA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Kaunis tasapainoinen kokonaisuus, hyväilmeinen pää, hyvä vahva runko, kaunis kaula ja 
ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu erinomaisesti, hyvä turkki. Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta VAL 
EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä pään malli jossa riittävä vahvuus, vank-
ka runko, toivoisin vähän voimakkaampaa luustoa runkoon, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, sopivat 
takakulmaukset, hyvä luonne, liikkuu riittävän vetävällä askeleella, etuliikkeet turhan korkeat. Lempäälä ER 
17.6. Vera Smirnova, Viro VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva 
koko, riittävä luusto, hyvä pää, vahva selkä, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, riittävät etu- ja takakulmauk-
set, liikkeiden pitäisi olla tehokkaammat. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvin liikkuva valionarttu jolla erittäin kaunis pää sekä sopusuhtainen runko, hyvä-
asentoinen kaula, hyvä ylälinja, hieno pyöreä rintakehä, hieman lyhyt lantio mutta oikein kiinnittynyt häntä, hyvät 
kulmaukset takana, saisi esiintyä tänään hieman keskittyneemmin. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 7.5. Heikki Pirhonen VOI – (0 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Betty tutkii pikaisesti 
alkumakuun ja aloittaa jäljestyksen hakkuumaastossa puikkelehtien jäljen molemmin puolin etsien helpoimmin 
kuljettavaa reittiä; mennään makauksen yli ja kohti kulmaa, kulma selvitetään ensin jälkitarkasti mutta heti sen 
jälkeen alkaa pyöriminen jäljen molemmin puolin; tuomitaan hukka ja aloitetaan puhtaalta mutta jäljestys ei enää 
Bettyä kiinnosta ja ohjaaja keskeyttää kokeen; tänään avoin hakkuu koitui tuulen kanssa Bettyn kohtaloksi. 
Mänttä-Vilppula 21.5. Elina Kylmälä VOI 0 (0 pist). Alkumakaus nuuhkaistaan nopeasti ja Betty ohjataan jäljelle; 
heti aluksi poistutaan viereiselle vanhalle metsäautotielle etsimään mukavampaa maastoa, Betty palaa kuitenkin 
omatoimisesti jäljelle; vähän aikaa mallikasta jäljestystä mutta sitten vauhti hiljenee ja Betty alkaa tutkia mukavia 
tuoksuja joita metsästä löytyy; makuista merkataan nopeasti pysähtyen ensimmäinen ja kolmas; katko parilla 
laajalla kaarella ja pikku varmistuksella; viimeiselle kulmalle tultaessa tuomari keskeyttää kokeen ajan tultua täy-
teen; välillä ihan hyvää jäljestystä mutta harjoittelua vielä hieman lisää. Janakkala 11.6. Rauno Koskinen VOI 1 
(a-6, b-11, c-8, d-11, e-2, f-4 = 42 pist). Koira ohjataan jälkityöhön jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa 
vauhtia, heti alussa runsaasti tarkisteluja mutta itsenäisesti jatkoon; ensimmäinen ja toinen osuus edetään 
tehden tarkasteluita, kolmas ja neljäs osuus tarkemmin; ensimmäinen kulma (jolla katko) aiheuttaa runsaista 
lenkkejä ja lopulta jatko löytyy osin ihmisjälkiin tukeutuen, toinen kulma lähes jäljen mukaisesti ja kolmas kulma 
usealla tarkistuslenkillä; makauksista merkataan kolma ja viimeinen ohitetaan; kaadolle suoraan, se saisi kiin-
nostaa enemmän. 
 
DEBBIE'S LUCKY CINDERELLA Fi Mva Fi & Se Jva 57520/10 s.10.10.2010 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee 
Mva JV-09 Puttifar Happy Go Lucky e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu 
Kamunen 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 11.6. Ville Porthan VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Cindy ohja-
taan varmoin ottein matkaan; jäljestystyö on maavainuista jälkitarkkaa koko jäljen matkan, vain yksi pieni pyö-
rähdys viimeisellä osuudella; kaikki makaukset merkattiin; ensimmäinen kulma pienellä lenkillä, toisella katko 
joka selvitetään rengastamalla, kolmas kulma tarkasti; sorkka löytyy ja kiinnostaa; hieno suoritus. Muhos 18.6. 
Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 50 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Cindy tutkii alkumakauksen 
ja aloittaa maavainuisen jäljestyksen joka tapahtuu jäljen päällä koko jäljestyksen ajan, vauhti on ihanteellista; 
katkokulma selvitetään hienosti rengastaen, muut aivan jäljen mukaisesti; kaikki makaukset pysähdytään osoitta-
maan; kaadolle suoraan, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; aivan erinomainen ja hyvin etenevä suoritus. Risti-
järvi 8.7. Sanna Rantanen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 50 pist). Ohjattu määrätietoinen lähtö, Cindy 
jäljestää mukavaa maastoon sopivaa kävelyvauhtia tarkasti jäljen päällä; kaikki osuudet jälkitarkkaa työtä; 
ensimmäisen kulman katko ripeästi tekijöiden jälkiin tukeutuen, muut kulmat jäljen mukaisesti; kaikki makaukset 



merkataan esimerkillisesti pysähtyen ja tutkien; kaadolle suoraan, tutkii sorkkaa; erinomainen suoritus jota on ilo 
seurata. Sastamala 30.7. Tommi Sianoja VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Cindy nuuhkii alku-
makuun, hyvin ohjattuna innokkaasti pääosin maavainuiseen mukavaa kävelyvauhtia jälkiuralla etenevään työ-
hön, vain kolmannen osuuden loppupuolella yksi pieni pyörähdys; tavalliset kulmat jäljen mukaisesti, ensim-
mäinen (jolla katko) tekijöiden jälkiin tukeutuen jatkoon; makauksilla Cindy saisi viivähtää hieman pidempään, 
ensimmäisellä, kolmannella ja neljännellä vauhti kuitenkin pysähtyy ja se nuuhkaistaan, toisella ei ehditä pysäh-
tyä; suoraan sorkalle jota jää nuuhkimaan. Tervola 27.8. Lea Foudilainen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 
49 pist). Innokkaasti jäljelle alkumakauksen tutkimisen jälkeen, Cindy etenee sopivan reipasta vauhtia; ensim-
mäisellä osuudella muutamia nopeita pistoja jäljen sivuun, kolme viimeistä osuutta varmaa tarkkaa työtä; 
makaukset merkataan kaikki; katkokulma selviää nokialaista apuna käyttäen, toinen kulma takaa kaartaen, 
viimeisellä kulmalla tarkistuslenkki kulman taakse; kaadolle suoraan ja sorkka kiinnostaa kovasti. Oripää 17.9. 
Sari Nuolikoski VOI 1 (45 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
 
DEBBIE'S LUCKY DAISY Fi & Se(n) Mva Fi & Se Jva 57518/10 s.10.10.2010 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee 
Mva JV-09 Puttifar Happy Go Lucky e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu 
Kamunen 
Näyttelyt: Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa KÄY ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA VSP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, kevyt runko, kaunisilmeinen pää, hyvät silmät ja 
korvat, täyteläinen kuono, hyvä kaula, selkä ja lantio, hyvä rungon syvyys ja muoto, tasapainoisesti kulmautunut, 
hyvät etu- ja takaliikkeet, hyvä sivuliike, hyvä hännän kanto ja karvapeite. Sodankylä RN 28.5. Vesa Lehtonen 
VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä pää, kuono voisi olla voimakkaam-
pi ja pään linjat yhteneväisemmät, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, liikkuu hyvällä vapaalla askeleella, 
tänään kovin pehmeässä karvan laadussa. 
Jäljestämiskokeet: Hailuoto 21.5. Olavi Nurmiranta VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-9, e-3, f-4 = 43 pist). Veera lähtee 
innokkaasti veriuralle jota se etenee sopivaa vauhtia hieman aaltoillen; katkokulma selvitetään laajalla lenkillä, 
muut hyvin; makauksista Veera merkkaa viimeisen; kaadon osoittaa. 
  
DEBBIE'S LUCKY SASSETTE Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva 57519/10 s.10.10.2010 i. Pohj & Fi & Se(n) & 
No & Ee Mva JV-09 Puttifar Happy Go Lucky e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu 
Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen KÄY ERI 2 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Vankka tasapainoinen narttu, kaunis pää, hyvä kaula, riittävä eturinta, erinomainen runko, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, hyväasentoinen häntä, tehokkaat liikkeet, hyvä turkki. Tervola RN 15.4. Marjatta 
Pylvänäinen-Suorsa KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, 
oikeapiirteinen pää, hyvät silmät, vahva kuono, hyvät korvat, riittävä kaula, hyvä selkä, vahva kovin pitkä lanne, 
jyrkkä lantio, syvä pyöreä runko, lyhyt olkavarsi, hyvät polvikulmat, etuliikkeessä hieman löysyyttä, liikkessä ylä-
linja voisi olla vakaampi. Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen KÄY ERI 1 SA PN2 SERT FI MVA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 10-vuotias, ryhdikäs kaunislinjainen narttu, kaunislinjainen pää, riittävän tummat 
silmät, kuonossa hyvä vahvuus, hyvä eturinta, hyvä tilava rintakehä, hieman jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvin kannettu iloinen häntä, tehokkaat liikkeet, hyvä turkki ja hapsut. Oulu KV 15.7. Davor 
Javor, Kroatia VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and proportions, feminine 
head, correct bite and eyes, long neck, nice body, well angulated, should have better croup, good coat and 
condition, very good mover, well presented. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 7.5. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Rauhallinen 
lähtö alkumakaus merkaten, koira lähtee etenemään sopivalla vauhdilla tehden pieniä tarkistuslenkkejä kaikilla 
osuuksilla; työskentelee jälkitarkasti aivan kaadon tuntumaan asti missä etäälle levinnyt sorkan haju on aiheuttaa 
koiralle hukan; sorkka löytyy ja koira silminnähden nauttii saavutetusta palkinnosta; makauksista kolme merka-
taan erinomaisesti, viimeinen ensin ohitetaan palaten etsimään kuitenkaan löytämättä sitä; kaikki kulmat suorit-
taa mallikkaasti, katko selviää kengänjälkiin tukeutuen; rento mutta varma suoritus. Siikalatva 4.6. Rauno Koski-
nen VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Koira ohjattuna maavainuiseen jälkityöhön joka etenee rau-
hallista vauhtia; kaikki osuudet jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäinen kulma (jolla katko) 
aiheuttaa koiralle päänvaivaa, kun katko ei meinaa selvitä aletaan haukkumaan tuomaria ja opasta, ne tervehdit-
tyään kehoitusten jälkeen jatko löytyy; toinen kulma pienellä lenkillä ja kolmas kulma lähes jäljen mukaisesti; 
makauksista ensimmäinen ohitetaan ja loput merkataan; kaadolle suoraan, se kiinnosti. Keminmaa 11.6. Juha 
Pelttari VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjattu lähtö, edetään maavainulla maastoon nähden 
sopivalla vauhdilla, kaikki osuudet jälkitarkasti; ensimäisellä osuudella koira muutaman kerran kyselee ohjaajalta 
mille alettaisiin, ohjaajalta ei apua heltynyt; toisella osuudella useampia pieniä tarkistuspyörähdyksiä jäljen tuntu-
massa; kaikki makaukset merkataan hyvin; katkokulma selviää helposti hakemalla, toinen kulma tarkasti ja kol-
mas pienellä takalenkillä; kaadon haistaa kauempaa ja voimakkaasti vetäen ensin hieman jäljen sivuun, palaa 
jäljelle ja suoraan sorkalle jota nuollaan häntä heiluen; erinomaista työtä. Muhos 18.6. Kari Grönman VOI 1 (a-6, 
b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu jonka se tutkii; koira aloittaa veriuralla tai sen 
välittömässä läheisyydessä maastoon sopivaa vauhtia etenevän maavainuisen jälkityön, koira tekee pari tarkis-
tusta jäljen sivulle palaten niistä itsenäisesti takaisin; ensimmäinen kulma (jolla katko) selviää jalanjälkiin tukeu-
tuen, toinen kulma pienellä tarkistuksella, kolmas jäljen mukaisesti; makuista koira osoittaa ensimmäisen, toisen 
ja neljännen, kolmannen ohittaa; kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli. Kuhmo 23.7. Marja-Maija Pyykkö-
nen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Rauhoitettu lähtö; kaikki osuudet jäljen tuntumassa; hieman 
ennen ensimmäistä makausta jäädään toviksi pyörimään ja hakemaan makausta, makaukset selvitetään jäljen-
tekijöiden jälkiä pitkin; seuraavat kulmat tarkasti, sorkalle tullaan sivusta ja se ohitetaan, edetään osin matkaa 



kunnes huomaa erheen ja pyörtää takaisin sorkalle; hieno jälkipari jolle sattui pieniä virheitä tänään pudottaen 
pisteitä. Sastamala 30.7. Tommi Sianoja VOI 2 (a-4, b-7, c-5, d-13, e-3, f-3 = 35 pist). Sase nuuhkii alkumakuun, 
huolellisesti ohjattuna päivän työtehtävään, matkaa tehdään maa- sekä ilmavainulla; työ käynnistyy hieman 
tahmeasti, ensimmäisellä osuudella ja toisen osuuden alkupuolella tehdään runsaasti pistoja ja pikku pyöräh-
dyksiä jäljen sivulla; toisen osuuden puolivälissä päästään kunnolla kiinni päivän päätehtävästä ja nyt edetään 
pääosin jälkiuralla mukavaa kävelyvauhtia; loppuosuuksilla vain muutama pisto tai lenkki jäljen sivulla; makuut 
merkkaa hyvin pysähtyen ja nuuhkien; ensimmäinen kulma laajalla kaarroksella takaa, toinen (jolla katko) 
rengastaen ja loppu tekijöiden jälkiin tukeutuen jatkoon, viimeinen kulma tarkasti; juuri ennen sorkkaa pysähtyy 
nuuhkimaan jotakin tuntematonta joka kääntää jäljestäjän väärälle uralle, siitä määrätietoisesti aina hukkaan asti; 
palautus juuri ennen sorkkaa, viimeiset metrit hyvin sorkalle jota jää nuuhkimaan. Kolari 20.8. Heikki Pirhonen 
VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Sase tutkii alkumakauksen ja aloittaa hyvin 
etenevän jäljestyksen, vauhti on jäljestykseen sopivaa ja työtä tehdään vuoroin maa- ja ilmavainulla; toisen ja 
kolmannen osuuden alussa tehdään muutamia tarkasteluja jäljen sivuun, muuten mentiin jälkiuralla; makauksista 
yksi osoitetaan pysähtyen, kaksi nopeasti osoittaen ja yksi ohi; katkokulma selvitetään rengastaen, muut kulmat 
ensin yli ja tarkistuslenkein uudelle osuudelle; kaadolle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; hieno 
hyvin etenevä suoritus, makaukset saisivat kiinnostaa hieman enemmän. Tervola 27.8. Lea Foudilainen VOI 1 
(a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Alkumakaus tutkitaan ja tästä innokkaasti töihin, Sasen työ on sekä maa- 
että ilmavainuista, välillä aaltoillen etenevää; ensimmäisellä, kolmannella ja viimeisellä osuudella muutamia 
tarkistuspyörähdyksiä jäljen sivuun, toinen osuus jälkitarkasti; kaksi ensimmäistä makausta merkataan selvästi, 
kaksi viimeistä nopeasti osoittaen; katkokulma selviää hakien ja saapasjälkiä avuksi käyttäen, toisella ja kolman-
nella kulmalla Sase tekee isohkot varmennusrengastukset; kaato löytyy pienen haeskelun jälkeen, sorkalla Sase 
lopettaa työn ja jää paikoilleen, muutoin sorkka ei oikein kiinnosta enempää. Oripää 17.9. Sari Nuolikoski VOI 1 
(45 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
Rallytoko: Tornio 25.2. Heli Kelhälä ALO HYV (98 pist) RTK1. 
 
DEBBIE'S OBAN LITTLE BAY 19747/16 s.17.2.2016 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. Fi Mva Fi & 
No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, vielä 
kauttaaltaan kovin siro, kapea pää, kookkaat silmät, kevyt luusto, vielä kauttaaltaan kapea runko, hyvä-
asentoinen häntä, hyvät kulmaukset, liikkuu kauttaaltaan hyvin, esiintyy hieman ujostellen, pehmeä turkki. 
Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 3 kk, kompakti 
nuori narttu, kaunislinjainen pää, tummat silmät, kuono saa vielä vahvistua, hyvä eturinta, viistot olkavarret, 
suorat lavat, raajaluustoa voisi olla enemmän, runko saa vielä vahvistua, hieman lyhyt rintalasta, hieman lyhyt 
jyrkkä lantio, edestakaisliikkeet saavat vakiintua, hyvä karvan laatu, riittävät hapsut, polvikulmaa toivoisin taakse 
hieman enemmän, tarvitsee aikaa, reipas käytös. 
 
DELICHON FLYING ADDER Lt Mva Fi & No Jva 49990/13 s.8.9.2013 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea 
Captain e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 7.5. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Sirri haistelee 
alkumakuun ja ohjataan hyvin jäljelle, ohjauksen jälkeen alkaa maa- ja ilmavainuinen jäljestys jonka vauhti jarru-
tetaan sopivaksi; jäljestys etenee pääsääntöisesti aivan jäljen päällä, jokaisella osuudella Sirri tekee muutamia 
tarkastuksia jäljen sivuun, palaa kuitenkin itsenäisesti; kaikki makaukset merkkaa hyvin pysähtyen haistelemaan; 
ensimmäinen ja kolmas kulma tarkasti, toinen (jolla katko) veretyksen lopusta ensin hieman pitkäksi, palaa vere-
tyksen lopun tuntumaan josta jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen veretyksen alkuun; hieman sivusta kaadolle jolle 
jää haistelemaan; hieno suoritus, kokemuksen karttuessa tarkastelut vähenevät. Luumäki 14.5. Heikki Pirhonen 
VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Hyvin rauhoitettu ja ohjattu lähtö, Sirri tutkii alkumakauksen ja 
aloittaa hyvin etenevän ja jälkitarkan jäljestyksen, muutama pieni pyörähdys jäljen sivulla koko matkan aikana, ei 
kuitenkaan vaikuttanut etenemiseen; kaikki makaukset pysähdytään osoittamaan; katkokulma selvitetään ren-
gastaen uuden osuuden alkuun, muut kulmat pienellä suunnantarkistuslenkillä; katkokulman jälkeinen hakkuu-
alue selvitetään muutamalla pienellä pyörähdyksellä; kaadolle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; 
hieno suoritus tänään. Virolahti 28.5. Mari Tilles VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Ohjaaja rau-
hoittaa lähdössä koiraa joka lähtee innolla maavainuiseen jäljestykseen, koiraa jarruttamalla vauhti on reipasta 
kävelyvauhtia; koira tekee pieniä tarkistuksia jäljen päällä ja sivuilla, kuitenkin hyvin tietoisena jäljestystehtäväs-
tään; toisella kulmalla (jossa katko) verityksen loppuun ja varmasti rengastamalla uudelle osuudelle, ensimmäi-
sellä kulmalla laajahkot suunnantarkistukset, kolmas kulma tarkasti; makauksista kolme tulee hyvin merkatuiksi, 
yksi mennään vauhdilla yli; sorkalle tullaan suoraan ja sitä koira jää tutkimaan; hieno vauhdikas jäljestys jossa 
tänään hieman epätarkkuutta. Imatra 11.6. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). 
Ohjattu lähtö, Sirri jäljestää mukavaa kävelyvauhtia jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäi-
sellä osuudella tehdään yksi tarkastuslenkki ja kolmas makaus ohitetaan tarkastuslenkillä, muut makaukset Sirri 
merkkaa erinomaisesti; ensimmäisellä kulmalla oleva katko ratkeaa usella hakukierroksella, toinen kulma ensin 
lenkillä ulkokautta takaisin edelliselle osuudelle ja sitten jäljen mukaisesti, kolmas kulma kaarroksella ulkokautta; 
kaadolle tullaan suoraan ja Sirri jää makaamaan sen viereen. 
 
DREAM BELL’S ADA 43812/14 s.29.7.2014 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. Fi Mva 
Northworth Crash Test kasv. Jaana Räisänen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
aavistuksen pitkärunkoinen, hyvälinjainen pää, hyvä kaula, niukka eturinta, runko saisi olla täyteläisempi, tasa-
painoiset kulmaukset, hyvä häntä, turkki ei parhaassa näyttelykunnossa, liikkuu erinomaisella askelpituudella, 



esiintyy erinomaisesti. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 1 SA PN3 VASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely blue bitch, honest without exaggerations, lovely head with soft 
expression, compact body, very nice angulations, moves with correct reach and drive and merry tail action, could 
do with better grooming, very nice character. Kuopio KV 6.8. Jussi Liimatainen AVO ERI 1 SA PN2 SERT 
VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen narttu, hyvät pään linjat, silmissä näkyy turhan 
paljon valkoista, erittäin kaunis kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä mutta eturinta saisi olla selvempi, pitkä lanne, 
hieman kevyt luusto, erinomainen takaosa, erinomaiset vaivattomat liikkeet, hyvin viehättävä olemus. Muurame 
RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice typey bitch, equally 
proportioned head with correct stop, eyes showing a little haw, she has free easy movement and merry attitude. 
Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
head proportions, well set ears, moderate neck, free and active on the move, good bones, slightly longer cast, 
therefore would lilke her slightly longer in the legs for complete balance, very cockery in her action, needs more 
spring of rib and time to finish to complete the picture. 
 
DREAM BELL’S AURORA 43814/14 s.29.7.2014 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. Fi Mva 
Northworth Crash Test kasv. Jaana Räisänen 
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen AVO ERI 2 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Hyvät mittasuhteet, oikeat ääriviivat ja sukupuolileima, tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, 
eturinta ja runko, hyvä hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset ja raajojen luusto, tiiviit käpälät, liikkuu hyvällä aske-
leella, oikean laatuinen karvapeite, iloinen käytös. Hankasalmi RN 1.5. Juha Palosaari AVO ERI 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvä kaula, pystyasentoinen lapa, 
vielä hieman kapea eturinta, runko saa vielä pyöristyä, hyvä takaosa, vaivattomat hyvät liikkeet, hyvin esitetty.  
Siilinjärvi RN 3.9. Virpi Montonen AVO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista 
rotutyyppiä, mittasuhteiltaan hieman pitkä, hyvä pää, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula ja ylälinja, erin-
omainen rungon vankkuus, tasapainoisesti kulmautunut, turhan pitkä lanneosa, liikkuu erinomaisella asenteella 
ja askelpituudella. 
 
DRIALTY AMERICAN BEAUTY Fi Jva 34797/13 s.8.4.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. 
Northworth Juicy Almond kasv. Marita Ojanen 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 16.7. Kalle Järvinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-9, e-3, f-5 = 43 pist). Klaaralle näy-
tetään alkumakuu, tästä alkoi reipasvauhtinen jäljestys; ensimmäinen osuus jälkitarkasti ja makuu pikaisesti mer-
katen, ensimmäinen kulma tarkasti; toinen osuus yhdellä pienellä pistolla, toinen makuu ohi, toinen kulma (jossa 
katko) jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen jatkoon; kolmas osuus yhdellä tarkistuslenkillä, kolmas makuu ohi, neljäs 
kulma tarkasti, neljäs makuu merkataan; sorkalle takakautta ja se kiinnosti; hyvä jälkikoira joka vaatii jarrutreeniä 
jotta tapahtumat tarkentuvat. Jyväskylä 26.7. Tuula Svan VOI 0 (0 pist). Hyvä ohjattu lähtö ja Klaara aloittaa 
innokkaan jäljestyksen veriuralla; hetken jäljestettyään muut hajut vievät sivuun eikä omatoimisesti löydetä takai-
sin, josta hukka; puhdas jälki mutta pian lentoon lähtevä koppelo saa ajatuksen annetusta tehtävästä katoamaan 
ja toinen hukka; puhdas jälki mutta hieman ennen katkokulmaa jälleen jäljestetään muita hajuja ja tuomari kes-
keyttää kokeen; harjoitellen sorkalle joka kiinnosti; tänään muut metsän hajut kiinnostivat enemmän kuin annettu 
verijälki, mutta lisää harjoittelua niin tulosta varmaan syntyy. Virrat 6.8. Juha Pelttari VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-
10, e-3, f-5 = 44 pist). Ohjattu lähtö, edetään reipasta vauhtia maavainua käyttäen; kaikki osuudet jäljen mukai-
sesti; kaikki makaukset merkkaa nopeasti, saisi viettää niillä hieman enemmän aikaa; katkokulma saappaita 
pitkin, tavalliset kulmat liinan mitan takalenkeillä; suoraan kaadolle jota nuuhkii häntä heiluen; koira jäljestää 
hienosti, narun päähän hieman jarrua niin makauksetkin rupeavat paremmin löytymään. 
 
DRIALTY DANCE TILL THE DAWN 23686/15 s.10.3.2015 i. C.I.E Pohj & Se & VDH Mva PMJV-08 Charbonnel 
Blue’n’Yellow e. Northworth Juicy Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Beautifully presented blue, clean over the shoulder, lovely feet, lovely straight front, short in loin, nice width to 
quarters, moved with real purpose, well handled to advantage. Suonenjoki RN 30.7. Martin Johansson, 
Ruotsi AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välskuret huvud, bra front, lite 
kort bröstben, balanserat bakställ, rör sig med bra steg och stil, bra päls och temperament. Seinäjoki RN 13.8. 
Vesa Lehtonen AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen kokonai-
suus, hyvä pää ja ilme, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tilava 
runko, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä karva, kauniissa kunnossa. Ruovesi RN 19.8. Juha Putkonen AVO ERI 
2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä luuston vahvuus, 
selvä sukupuolileima, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät ja hyvä purenta, kuono 
saisi olla täyteläisempi, lavat voisivat olla viistommat, hyvä viisto olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, oikean 
mallinen rintakehä, hyvä eturinta, hyvä karvan laatu, erinomainen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, esiintyy 
hyvin. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, 
kaunislinjainen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, otsapengertä voisi olla enemmän, tummat silmät, hyvä 
eturinta, hyvä etuosa, tilava vahva rintakehä, hieman jyrkkä lantio jossa hyvä leveys, hyvät takakulmaukset, 
turkki, hapsut ja häntä, yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä tahdikas tehokas askel, iloinen häntä. 
Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Exquisite example, oozing breed type coming from soft sweet expression, beautifully angled front and 
behind, joy to watch her merry cocker movement. Hyvinkää RN 17.9. Tarmo Viirtelä AVO ERI 1 SA PN1 ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, hieno pää ja ilme, purenta ok, sulava ylälinja, hieno 
eturinta, upea rintakehän syvyys ja pituus, täyteläinen runko, hyvät takakulmat, upeassa karvassa, vetävä askel, 



reipas käytös. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO ERI 3 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good skull, stop and depth of muzzle, moderate neck, feminine but compact, very good legs and 
feet, well sprung rib, compact, in good condition, moved holding nice outline going around, I liked her overall 
balance and condition. Jyväskylä KV 15.10. Ronny Blomme, Alankomaat AVO ERI 2 SA PN2 VACA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice compact bitch, very nice head and expression, excellent body and 
ribs, excellent bone and feet, nice silky coat, nice temperament on the move, just could be a bit more regular in 
front. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice blue, feminine head which needs more stop for me, nice expression, good ear, eye and teeth, strong neck, 
good topline when standing, good tailset, enough angulations, good ribs, nice bone and feet, good silky coat, 
moves with enough drive but roaches over loin in movement, happy temperament. Tampere KV 26.11. Paavo 
Mattila AVO ERI 3 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, erittäin hyvä pää ja 
kaunis ilme, erittäin hyvä kaula, hyvä sopusuhtainen runko, sopivasti kulmautuneet raajat, erittäin hyvä ylälinja ja 
karvapeite, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 26.8. Hanna Lahtinen SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
 
DRIALTY ETERNAL ANGEL 43417/15 s.13.7.2015 i. Manaca’s Scream And Shout e. Drialty Head Over Heels 
kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Suomussalmi RN 10.6. Tuula Pratt NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen korkeuden ja pituuden suhde antaa kauniin sivukuvan mutta saisi kauttaaltaan olla täyteläisempi, 
hyvä pään profiili mutta turhan kapea, kaunis ylälinja, riittävät kulmaukset, hyvä rungon syvyys mutta täyteläisyys 
puuttuu, voisi liikkua ulottuvammalla askeleella, edestakaisliike hyvä, hyvä turkki. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 15.7. Ville Lahtinen SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
 
DRIALTY FASHION STORY 18246/16 s.8.2.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Junior tik med något tunnt nosparti, korrekt bett, vackra välformade ögon, bra förbröst, ok överarmsvinkel, till-
räcklig välvning i bröstkorgen, ok knävinkel och kors, låg fin has, fina tassar, välver över länden i rörelse, rör sig 
ostabilt bak, vägvinnande från sidan när hon vill, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. Helsinki KV 20.5. 
Margret Möller-Sieber, Saksa JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months old shown in 
very good condition, feminine head and expression, excellently angulated and developed body, condition in coat 
not best today, moves good. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good square blue roan, good length to upper arm and to neck, nice set of tail, good second thigh, 
moving a little erratically behind, nice legs and feet. Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia JUN EH 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months, excellent coat and condition, at the moment looks a bit 
rangy and not very settled on the move, good length in head, failed in topline. Heinola KR 20.8. Tuula Savolai-
nen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk, ihannekokoa hieman suurempi, ylälinja saa 
vielä vakiintua liikkeessä, tummat silmät, pehmeä ilme, kuono saa vielä vahvistua, hyvä eturinta, suorat lavat, 
tilava rintakehä, hyvä lantio, hyvät takakulmaukset, hyvä turkki, hapsut ja häntä, sivuliikkeessä hyvä teho, koko-
naisuutta häiritsee epävakaa ylälinja. 
 
DRIALTY FLAMING STAR JV-16 18248/16 s.8.2.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-
13 HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Trevlig junior tik med vackert välskuret huvud, korrekt bett, välformade ögon, härligt förbröst, utmärkt vinkel-
förhållanden fram och bak, bra välvning i bröstkorgen, rör sig trevligt runt om, visas för dagen i bikini, utmärkt 
pälskvalitet, trevligt temperament. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Lovely headed blue roan, nice dark eye, good length to neck, upper arm and lay of 
shoulder, good short deep body with good spring of rib, moves very well driving from behind, a little out of coat 
but not to distract from her qualities. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila NUO ERI 2 SA VASERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin rakentunut nuori narttu jolla kaunis pää ja ilme, sopusuhtainen runko 
ja hyvä ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
DRIALTY GUESS WHO 34606/17 s.16.5.2017 i. Fi Mva Drialty Indian Treasure e. Drialty All About Almond 
kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Helsinki PN 12.11. Jetta Tschokkinen BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 5½ kk, hyvin kehittynyt, kauniit mittasuhteet, kaunisilmeinen nartun pää, ok purenta, riittävä 
kaula, lupaava etuosa ja runko, tyypilliset kulmaukset, terhakkaat liikkeet ja hyvä hännän liike, avoin käytös. 
Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
body proportions for a female, good head, should be a little bit better shaped, good ear setting, correct front, very 
strong solid topline, good rear, nice tailset, puppy coat texture, very coated, a bit tight in the rear and wide in 
front, short step from profile. 
 
DRIALTY INDIAN DREAMS 40095/15 s.25.6.2015 i. C.I.E Se(n) & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 MVV-12 
HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Done With Pride kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Koski tl RN 13.5. Helin Tenson NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
set mittasuhteet, kaunis pää, pitkät korvat, kaunis ylälinja ja häntä, eturinta saisi olla korostuneempi ja rintakehä 
leveämpi, erinomaiset kulmaukset, liikkeet ja temperamentti. 



 
EBEN’S HOTTER THAN A FANTASY 48863/15 s.22.8.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Eben’s Singin’ In 
The Rain kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sweet black, good upper arm, short bodied, nice set of tail which she uses to advantage, short below the hock, a 
little out of coat, not best front, moves well behind. 
 
EBEN’S MAKE WAY FOR MY GIRL 15113/15 s.17.12.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Eben’s My 
Girl Rules kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Vesilahti RN 12.8. Elena Ruskovaara AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäistään 
selvästi nuoremmalta vaikuttava, hoikka, kauttaaltaan keveä punainen narttu jonka niukka karva korostaa 
keveyttä, kohtuulliset takakulmaukset, niukemmat edessä, eturinnan ja rungon tulisi olla täyttyneempi ja kaulan 
ulottuvampi, tummat kookkaat silmät, sopiva voima kallossa, kuono on keveä, malttamaton liikkuja, oikea-
asentoinen häntä, ylälinjan tulisi olla vakaampi liikkeessä, oikea askelpituus, tarvitsee lisää malttia. 
 
EBEN’S THE RAIN IS ON FIRE 48865/15 s.22.8.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Eben’s Singing In The 
Rain kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice shape, black & tan, a little domed in head and narrow muzzle, short in body, moved well covering the 
ground. 
 
ELMERS GOLDMINE CHARMING MOA 56305/11 s.10.11.2011 i. Westerner Light The Sky e. Elmers Goldmine 
Precious Heart kasv. Helena Partanen 
Taipumuskokeet: Pedersöre 12.8. Kati Huovila SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
 
ELMERS GOLDMINE IT'S MY OLGA 15742/04 s.23.2.2004 i. Flyers After Math e. Emmaboda Miracle kasv. 
Helena Partanen 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 22.4. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen narttu erinomaisessa näyttelykunnossa, kaunis ilmeikäs pää, erittäin hyvä runko, kaunis 
kaula, tyylikäs ylälinja, erinomaiset raajat, karva vielä hyvässä kunnossa, ikä näkyy hieman liikkeissä, miellyttävä 
käytös. 
 
ELMERS GOLDMINE LADY BROWN 35532/16 s.27.5.2016 i. Cassom Twist’N’Shout e. Elmers Goldmine Deep 
Love kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
young girl, feminine head, body is well developed for age, good topline, normally angulated front and behind, 
strong bones, moves well. 
 
ELMERS GOLDMINE MAGICAL TWYLA 13754/15 s.14.12.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea 
Captain e. Elmers Goldmine Charming Moa kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 22.4. Paavo Mattila AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
tukevassa kunnossa esitetty,kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, runko saisi olla hieman lyhyempi, selässä hieman 
pehmeyttä, hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, korkeahko häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
ELMERS GOLDMINE MODERN MELODY 13757/15 s.14.12.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea 
Captain e. Elmers Goldmine Charming Moa kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely 
head, elegant neck, slightly long but compact, not in full coat today, not correct front when moving. Vaasa KV 
9.4. Lotte Jörgensen, Tanska AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head and 
expression, ears are well set on, enough of neck but I would like to see more body, normally angulated front and 
behind, moves ok, good temperament. Seinäjoki RN 22.4. Paavo Mattila AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, erittäin hyvä 
runko, hyvä ylälinja ja raajat, hieman korkea häntä, hyvä karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Laihia RN 13.5. Paavo 
Mattila AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu, hyvän mallinen pää, 
miellyttävä ilme, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hieman korkea häntä, hyväasentoiset raajat, kaunis karva, 
liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, iloisempi esiintyminen olisi eduksi. Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta AVO 
ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, oikean 
mallinen riittävän vankka nartun pää, hyvä kaula, riittävät kulmaukset, kokoon sopiva luusto ja runko, hyvä karva, 
rauhallinen luonne, liikkuu sinällään hyvin mutta saisi olla pirteämpi. Kurikka RN 1.7. Pekka Teini AVO ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erinomainen, sukupuolileimaltaan oikea ja mittasuhteiltaan 
hieno narttu, oikealinjainen pää, kauniisti laskeutuvat korvat, hyvä kaulan pituus ja asento, hyvä rintakehän 
muoto, toivoisin hieman voimakkaammat takakulmaukset ja leveämmän reiden, liikkuu kuitenkin hyvällä askel-
pituudella. Mustasaari RN 5.8. Elena Ruskovaara AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä 
sukupuolileima, keskivahva raajaluusto, varsin hyvin kulmautuneet raajat, takaosa saa vielä tulla lihaksikkaam-
maksi, sopiva kaula, hyvin täyttynyt rintakehä, kauniin mallinen oikeailmeinen pää, erinomaiset silmät, hyvä 
karva, liikkuu kapeasti takaa ja kerien edestä, lyhyt etuaskel, häntä saisi olla tyylikkäämpi liikkeessä, tyylikäs 
seistessä. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type and size, casts a little long shadow, feminine head, good expression and bite, strong neck of 



medium length, big ribs, good forechest, little long in loin, a little short croup, moves with good step but some-
what narrow in front and back, excellent coat, good temperament. 
 
ELMERS GOLDMINE MONA LISA 13756/15 s.14.12.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. 
Elmers Goldmine Charming Moa kasv. Helena Partanen 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 18.6. Hanna Lahtinen SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
 
ELMERS GOLDMINE MYSTICAL GRACE 13755/15 s.14.12.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea 
Captain e. Elmers Goldmine Charming Moa kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska AVO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very nice bitch, feminine head and expression, body is well developed, enough of neck, strong legs, moves 
well, nice coat and colour. Seinäjoki RN 22.4. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu jolla kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, hyvä 
luusto, hyvä ylälinja ja hyväasentoiset raajat, hyvälaatuinen karva, hieman korkeahko häntä, liikkuu ja esiintyy 
hyvin. Laihia RN 13.5. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, samoin runko, hyvä ylälinja ja takaosa, aavistuksen 
suora edestä, erinomainen karva, liikkuu hyvin, hieman korkea häntä, miellyttävä käytös. Kurikka RN 1.7. 
Pekka Teini AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyyppi erinomainen, mittasuhteiltaan ja 
sukupuolileimaltaan hieno narttu jolla ihana pää, hyvä kaula, toivoisin hieman voimakkaamman eturinnan, hyvä-
asentoinen lantio, häntä pyrkii ylös liikkeessä, toivoisin hieman voimakkaammat takakulmaukset, hyvin tasa-
painoiset liikkeet, kaunis turkki. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminine, good size, would prefer little more height on legs, feminine head, good expression and 
muzzle, correct bite, good lean neck, could have stronger angulations in front and back, good ribs, a little short 
croup, moves with good energy and happy temperament. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali AVO 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, correct stop, good eyes, correct neck, I’d prefer more 
angulations and a bit more bone, good ribcage, a bit long in loin, coat not good, moves well but with high tail 
carriage. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine bitch, excellent size, long in proportions, beautiful head with pleasing expression, short neck, upright 
shoulder, good spring of ribs but could have better ribbed back, excellent hind angulations, soft topline, correct 
tailset, moves with good drive but could have better reach in front, very well shown and handled. 
 
ELMERS GOLDMINE TWISTIN KENZA 37640/15 s.10.6.2015 i. Westerner Light The Sky e. Atacama’s Honey 
Bee kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head, tan colour extends too much, good shoulders, a bit long body with a bit short legs, correct croup, 
well angulated hindlegs, moved well. Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska NUO ERI 1. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, nice head, good expression, ears are well set on, body is well developed 
for age, nice topline, normally angulated front and behind, moves ok but needs more time to develop, good 
temperament. Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erit-
täin narttumainen kokonaisuus, hieman kevyt pää mutta oikeat linjat, ihastuttava ilme, riittävät kulmaukset, keski-
vahva luusto, riittävä runko, sopiva karvan pituus, erinomainen luonne, liikkuu hyvin. Kurikka RN 1.7. Pekka 
Teini AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi hyvä, mittasuhteiltaan oikea, kevytrunkoinen 
ja niukasti kulmautunut, oikealinjainen pää, hyvä kaulan pituus, hieman matala säkä, hyvä hännän asento, taka-
raajoissa ulkokierteisyyttä ja melko ahtaat takaliikkeet. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska AVO T. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, very good type, casts a little long shadow, feminine head, good 
expression and bite, strong neck of medium length, good shoulder, good ribs, long in loin, little straight croup and 
thin thigh, moves with great happiness, excellent coat, dog is registered as tricolour but sable white, not clean in 
the black but showing brown hair in the body, that’s why grading today. 
 
EXPENSIVE JOY DANIELLA Ru & Lv & Ee Mva Ru JMva RKF3641019 s.16.8.2012 i. Ru & Lv & Lt & By Mva 
Ru & Ee JMva Blek Fantom Invariably In Black e. Ru & By & Lt & Fi Mva Rus Irene’s Attractive Coquette kasv. 
V. Belkin, Venäjä 
Näyttelyt: Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT VACA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 4 years, lovely feminine head, good eye shape and expression, full body of substance and 
compact. 
 
FALLAWAY’S HOLD AND LOVE 42123/17 s.8.7.2017 i. C.I.B C.I.E. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & 
Balt Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. JV-15 Finemoon Love For You kasv. Hanna-Kaisa Vilenius 
Näyttelyt: Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Nice size, good body proportions for a female, lovely head, feminine with good expression, well set ears, 
front angulation could be a little bit more present, excellent topline, very nice and solid rear, good tailset, puppy 
coat texture, a bit open in front and rear, needs some practise to the ring, should have more attitude. 
 
FALLAWAY’S HUGS AND LOVE 42124/17 s.8.7.2017 i. C.I.B C.I.E. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & 
Balt Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. JV-15 Finemoon Love For You kasv. Hanna-Kaisa Vilenius 
Näyttelyt: Helsinki PN 9.12. Maija Lehtonen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk, erin-
omaisen tyyppinen, reippaasti esiintyvä, hyvät nartun mittasuhteet omaava narttu, hyvä pään malli jossa hyvät 
linjat, hieman alas kiinnittyneet korvat, purenta vaiheessa, hyvä kaula, selässä vielä nuoruuden pehmeyttä, hyvin 



kehittynyt rintakehä ja eturinta, hyvä luusto ja kulmaukset, erinomainen häntä, liikkuu sopivalla askeleella, hyvä 
karva, miellyttävä käytös. Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg BABY 1 KP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Nice body proportions for a female, excellent size, very beautiful head with nice shape, 
well set ears, nice front for the age, good spaniel topline, very nice solid rear, good tailset, already nice coat 
texture for this age, good movement behind, wide in the front, sound movement from profile. 
 
FENBROOK BIRTHDAY GIRL C.I.E V-10 V-11 EeV-12 HeVW-16 29371/08 s.10.5.2008 i. Se Mva Quilmhair 
Innis-Dubh e. Fin & Ee Mva Ee VMva TlnVW-13 Fenbrook That's My Girl kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari VET ERI 1 SA PN1 VSP VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Beautiful bitch, has all the important breed features, glorious head, beautiful silhouette, breed 
typical movement. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely black bitch, well balanced, good head, nice eye, low earset, short deep body, well 
muscled, nice straight front, good backend, drove around the ring with style and purpose. 
 
FENBROOK CAN’T LET YOU GO Fi Mva 38109/13 s.8.6.2013 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And 
Leave Em e. C.I.B Fi & Lv Mva HeJW-10 LVV-14 Fenbrook Prime Time kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka-
rakenteinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, erinomainen kaula, vahva luusto, erinomainen runko, hyvin 
kulmautuneet raajat, oikea-asentoinen häntä, runsas kauttaaltaan melko laineikas turkki, liikkuu hyvällä askel-
pituudella. Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomaiset mittasuhteet, hyvä vahvuusaste, hyvämittasuhteinen pää, hyvin asettuneet hyvän mittaiset kor-
vat, hyvä kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys, riittävä eturinta, hyvät kulmaukset, suorat edestakaisliikkeet, liikkuu 
hyvällä sivuaskeleella, iloinen käytös, hyvä karva. Rautjärvi 22.4. Reia Leikola-Walden AVO ERI 3 SA PN4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivis hyvärunkoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, naisellinen pää 
johon toivoisin täyteläisemmän kuono-osan ja leveämmän alaleuan, hyvä kaula, rodunomainen ylälinja, sopiva 
luusto, riittävästi kulmautuneet raajat, hieman kapea eturinta ja ulkokierteiset eturaajat, hieman lyhyt lantio, liik-
kuu rodunomaisesti riittävällä askelmitalla, hyvälaatuinen runsas karva, hyvä luonne ja esiintyminen. Lieksa RN 
27.5. Viveca Lahokoski AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hyvät mitta-
suhteet, hyvät pään linjat ja kuono-osan täyteläisyys, hyvä kaula, erinomainen eturinta, vankka luusto, erittäin 
täyteläinen rintakehä, esitetään hieman tuhdissa kunnossa, erinomaiset takakulmaukset, runsas hieman 
pehmeälaatuinen turkki, pyöristää lanneosaansa liikkeessä, reippaat sivuliikkeet mutta hieman tuhti kunto näkyy 
selkälinjassa. Joensuu KV 12.8. Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lovely sweet head, lovely eyeset, nice bone, bit heavy over the shoulders, bit fat, doesn’t help her, 
good back end movement and front. Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 1. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, feminine head and expression, correct bite, correct length of 
neck, well sprung ribs, carries too much weight which affects her movement, due to her weight low tailset, could 
have better hocks, moves with good drive, a bit loose in front. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada VAL 
ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautifully balanced, good angulations in front and behind, 
good bone for size, good reach and drive, well sprung ribs, soft sweet expression. 
Taipumuskokeet: Liperi 5.8. Janna Kekkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Kerttu on iloinen 
ja kiinnostunut ihmisistä, tulee heti nuuhkimaan, toisista koirista ei niin välitä. Haku ja laukaus: hyväksytty. Pää-
asiassa ilmavainuista työskentelyä; laukauksesta pysähtyy ja jää hetkeksi katselemaan, sitten jatkaa riittävää 
hakua. Jäljestys: hyväksytty. Maavainulla tarkasti jäljen päällä, ennen kulmaa yksi tarkistuslenkki, kulmalla 
pysähdys; kulman jälkeen tien ylityksen kohdalla harhautuu ja palautetaan jäljelle; matkan varrella kääntyy välillä 
katsomaan taaksepäin; fasaanin tutkii ja nuuhkii. Vesityö: hyväksytty. Hetken mietittyään menee veteen ja tuo 
pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Kerttu tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: parin yhteistyö on 
sujuvaa. 
 
FENBROOK HONEY MOON 34961/17 s.16.5.2017 i. Fi & Ee & Lv Mva Northworth Endless Teatime e. Fen-
brook To The Moon And Back kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Helsinki PN 9.12. Maija Lehtonen BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lähes 7 kk, 
hyvät nartun mittasuhteet, oikea luuston vahvuus, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, silmäluomet voisivat 
olla tiiviimmät, oikea purenta, hyvä kaula, lupaava ylälinja ja rintakehän tilavuus, tasapainoiset kulmaukset, hyvä 
häntä, liikkuu edestä hieman leveästi, tarvitsee vielä hieman lisää malttia liikkeiden esittämiseen, lupaava karvan 
laatu, miellyttävä käytös. 
 
FENBROOK MY GIRL ROCKS HeJW-15 54323/14 s.19.10.2014 i. Gb Sh Ch Claramand Rock-n-roll with 
Molkara e. C.I.E V-10 V-11 EeV-12 HeVW-16 Fenbrook Birthday Girl kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Black and tan of quality, best of fronts, lovely dark eye, correct head, low set ears, good 
length of neck, short bodied with depth, good rib to quarters, correct set of tail, moved with style and purpose. 
Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ 
years, feminine bitch of good size, compact enough, a bit light muzzle, good neck and topline, stable movement, 
strong joints. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years, 
very feminine bitch, excellent type and size, very beautiful feminine head and expression, well set ears, correct 
topline and tailset, balanced angulations in front and rear, needs forechest, excellent ribcage and body, excellent 
coat colour and quality, could be shorter in loin, moves well from side but soft in topline. Helsinki KV 29.7. Liz 
Cartledge, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years 10 months old 



black and tan, very feminine, everything on the right place, kind soft expression, good neckline and body, 
splendid coat, busy movement with merry tail. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania AVO ERI 1 SA PN1 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful black and tan, feminine head, smart expression, prefer a 
bit more chiselled skull, excellent neck, excellent shoulders, deep chest, excellent bones and feet, short and 
cobby, compact, strong topline, excellent coat, excellent temperament, moves sound and parallel, easy-going. 
Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Impressive girl of excellent type, size and balance, beautiful feminine head with super tan markings, excellent 
neck and shoulders, lovely legs and feet, super rounded ribs, lovely forechest, excellent topline, tailset and 
carriage, very sound mover showing her lovely temperament, well presented. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, 
Ruotsi AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine, lovely proportions and balance, sweet 
head and expression, lovely earset, could have a bit more strength in nose, a bit upright in shoulder, very good 
ribcage and forechest, lovely muscles in hindquarters, lovely coat quality, moves with nice balance but could 
have better reach in front and show some more energy, lovely temperament. 
 
FENBROOK NOW I’M HERE Fi & Lt Mva 31501/14 s.27.4.2014 i. C.I.B Fi Mva Keladity Wait Tan See e. 
Fenbrook Say No More kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
nice substance, excellent front assembly, good topline, good expression, well sprung ribs, well angulated. 
Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Trevlig tik 
med välskuret huvud, korrekt bett, fina sunda ögon, utmärkt öronplacering, härligt förbröst, kompakt kropp, 
utmärkt välvning i bröstkorg, utmärkt has och knävinkel, fina tassar, utmärkt benstomme, rör sig trevligt runt om, 
bär svansen perfekt i rörelse, visas för dagen i något för högt hull, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. 
Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely golden 
bitch, reaching neck, well placed shoulders, low set ears, good upper arm, good depth and width to chest, short 
square body, good turn of stifle, short below the hocks which she uses on the move, moves with style. Helsinki 
KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, good size, nice 
feminine head with enough stop, prefer a bit cleaner neck, short neck, strong topline, short in croup, very straight 
in shoulder, enough layback of upper arm, well angulated behind, excellent spring of rib, short-coupled, nice 
bone, moves with good sidegait, just a bit loose in front, merry temperament, good coat. Hyvinkää ER 7.10. 
Sara Nordin, Ruotsi VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, very good proportions, 
very sweet head and expression, lovely eyes, a bit upright shoulder, very good upper arm and forechest, good 
ribcage, a bit short breast bone, normally angulated hindquarters, good coat quality, happy active mover with 
good reach but could have stronger hind action, lovely temperament. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portu-
gali VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head and expression, correct bite, good 
neck, well angulated, good spring of ribs, short in body, good coat, moves well. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 13.8. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas 
cockeri joka tulee toimeen muiden kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Hyvä irtautuminen, innokkaaseen 
yhteyttä pitävään hakuun; tehokas vainun käyttö ja laukauksesta jatkaa reippaasti hyvää hakua. Jäljestys: 
hyväksytty. Hyvin etenevää jäljestystä, tarkasti kulmalle, siitä kohti loppua jossa yksi tarkistuslenkki; jatkaa 
suoraan kaadolle joka kiinnosti. Vesityö: hyväksytty. Ui halukkaasti, noutaa ja luovuttaa pukin. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Hyvä tottelevaisuus. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: reipasta menoa. 
 
FENBROOK ROCKING GIRL 54324/14 s.19.10.2014 i. Gb Sh Ch Claramand Rock-n-roll with Molkara e. C.I.E 
V-10 V-11 EeV-12 HeVW-16 Fenbrook Birthday Girl kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type of black bitch, short deep body, in good coat and condition, nice deep chest, short in loin, nice bitch to 
go over, lacks a bit of positivity on the move, sure will come with maturity, lovely type. Helsinki KV 9.12. Rui 
Goncalves, Portugali KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely feminine type, nice eye 
expression and correct bite, good neck, good coat, a bit lack of bone, well angulated, excellent coat quality, in 
movement close behind. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 13.8. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. 
Rauhallinen cockeri joka tulee hyvin toimeen muiden kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Erittäin innokas 
hyvävainuinen haku, tehden laajoja reippaita irtaantumisia; pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan ja laukauksesta 
työskentely vielä tehostuu. Jäljestys: hyväksytty. Lähti alkuopastuksen jälkeen hyvin etenemään jälkeä, kulmasta 
hyvin tarkasti kaadolle jonka myös ilmaisi. Vesityö: hyväksytty. Innokas uimaan, noutaa ja luovuttaa pukin. 
Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä tottelevaisuus. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää toimintaa. 
 
FENBROOK TIME TO BE MINE 47212/16 s.19.8.2016 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. 
C.I.B Fi & Lv Mva HeJW-10 LVV-14 Fenbrook Prime Time kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sweet headed black, lovely eye, short square body, good depth, maturing well for age, needs to develop in front 
and behind, this should come at maturity, tailset a little hig, moved with confidence. 
 
FENBROOK TO THE MOON AND BACK 25413/13 s.24.3.2013 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt 
& Nl & Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. Fenbrook Moon Flower kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Helsinki KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 
years, good size and proportions, nice feminine head, a bit long in muzzle, enough strength, sweet expression, 



good neck, strong topline and tailset, very balanced in angulation, excellent spring of rib, a bit long in loin, nice 
bone and feet, moves with good reach and drive, a bit wide in front, using her tail on the move, nice coat. 
 
FENBROOK WHATAYA WANT FROM ME HeJW-14 38106/13 s.8.6.2013 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love 
Em And Leave Em e. C.I.B Fi & Lv Mva HeJW-10 LVV-14 Fenbrook Prime Time kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen KÄY ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat, hyvän mittainen pää, kuonon tulisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, 
ylälinja ja hännän kiinnitys, samoin eturinta ja runko, kulmaukset voisivat olla hieman voimakkaammat, hyvä 
luusto, erinomaiset edestakaisliikkeet, hyvä sivuaskel, erittäin iloinen käytös, hyvä karva. Kellokoski ER 3.6. 
Paul Read, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice black, good head, low set 
ears, good neck and shoulders, short deep body, great rib and depth to chest, nice turn of stifle, in full coat, 
moved with style and purpose, well presented. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia KÄY ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced body, excellent substance, feminine head could be 
better filled in muzzle, excellent neck, very well angulated in both ends, elbows set quite under the body, 
excellent ribcage, correct topline, excellent sidegait, lovely temperament. 
 
FIELDLAN EAGER Fi Kva Fi Ava Fi Ava-H 29653/12 s.12.4.2012 i. Fin Kva Fin Jva Meryl Kick-Off e. Fi Kva Fi 
Jva Meryl Black Dove kasv. Tiina ja Juha Karlström 
Metsästyskokeet: Joroinen 29.10. Tuomo Kotasaari VOI 2 (70 pist). 
 
FIELDLAN ELOVENA Fi Kva Fi Jva 29651/12 s.12.4.2012 i. Fin Kva Fin Jva Meryl Kick-Off e. Fi Kva Fi Jva 
Meryl Black Dove kasv. Tiina ja Juha Karlström 
Metsästyskokeet: Ruovesi 30.9. Mark Clifford VOI 2 (80 pist). Ruovesi 1.10. William Megaughin VOI 1 (80 
pist). Joroinen 29.10. Tuomo Kotasaari VOI 1 (77 pist). 
 
FIELD’S END TARTAR 25973/15 s.1.4.2015 i. Ladecourt Bevis e. Windmillwood Nina kasv. Juha Lindroth 
Metsästyskokeet: Joroinen 28.10. Tuomo Kotasaari AVO 1 (76 pist). 
 
FIELD’S END TOURNEDOS 25974/15 s.1.4.2015 i. Ladecourt Bevis e. Windmillwood Nina kasv. Juha Lindroth 
Metsästyskokeet: Merijärvi 16.9. Lauri Kanerva AVO 1 (84 pist). Janakkala 28.11. Lauri Kanerva VOI 1 (80 
pist). 
 
FINEMOON BE MY SIGHT 28179/12 s.31.3.2012 i. Allert’s Exiting News e. Finemoon Truth Of Sight kasv. 
Hanna Nyman 
Käyttäytymiskoe: Helsinki 25.4. Samuli Juntto PAKK 0. Vantaa 17.5. Reija Nieminen PAKK 1 BH. 
 
FINEMOON HIDDEN LOVE C.I.B Fi & Ee Mva Fi & Se Jva 59254/11 s.14.10.2011 i. Allert’s Exiting News e. 
TlnVW-15 Finemoon Miracle Of Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Lieksa RN 27.5. Viveca Lahokoski VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan hieman pitkärunkoinen narttu jolla hyvät vetävät sivuliikkeet ja iloisesti heiluva häntä, kaunis-
ilmeinen pää, hyvät pään linjat, erinomainen kaula ja lavan asento, pystyasentoinen olkavarsi, tilava rintakehä, 
riittävä polvikulma, kokoon sopiva luusto. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VAL ERI 4. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Well put down blue roan, nice head and eye, short deep body, well boned legs and 
feet, short below the hock, good coat and condition, moved well. Joensuu KV 12.8. Maria McEntee O’Sullivan, 
Irlanti VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, good stop, nice bone, lovely over neck 
and shoulders, nice backend, nice angulation, nice backend movement, slightly wide in front, nice topline in 
movement. Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Nice overall impression, feminine head, correct bite, correct earset, good bone and feet, 
well angulated in shoulder, moderately angulated behind, well set tail, good coat and coat structure with amount 
of coat, carries herself very well in ring, good drive. 
Jäljestämiskokeet: Joensuu 2.7. Tuire Lindfors VOI 3 (a-3, b-5, c-3, d-9, e-3, f-3 = 26 pist). Rauhallinen jälki-
tarkka lähtö, alkumakaus huomioidaan nuuhkien; suorat osuudet pääosin jälkitarkkaa työtä, jäljen päällä edetään 
sopivaa kävelyvauhtia; katkokulmalla suolla veretys loppuun ja koira hakee uutta osuutta mutta ei usko hakea 
sieltä mistä jälki jatkuisi, tästä hukka; ensimmäinen kulma jälkitarkasti, kolmas kulma takaa varmentaen; kaksi 
makausta osoitetaan nopeasti pysähtyen ja nuuhkien, yksi nopealla nuuhkaisulla yli ja viimeinen makaus ohite-
taan; syvät ojat tuottivat tänään päänvaivaa ja kolmannella osuudella tulee hukka kun koira ei ylitä ojaa; viimei-
nen osuus hieman kaarrellen helteessä; kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki jääden sen luo; osaava koira jonka 
suorituskykyä kova helle ja pitkä odotus tänään ehkä verottivat. 
 
FINEMOON LOVE FOR YOU JV-15 53050/14 s.27.9.2014 i. Cassom Twish’N’Shout e. Finemoon Truth Of Sight 
kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Rautjärvi 22.4. Reia Leikola-Walden AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Tyylikäslinjainen pikkunarttu, oikealinjainen hyväilmeinen pää johon toivoisin täyteläisemmän kuono-
osan ja leveämmän alaleuan, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto, riittävästi kulmautuneet raajat, tilava runko, 
hieman pitkä lanneosa, ryhdikkäät yhdensuuntaiset rodunomaiset liikkeet, oikealaatuinen runsas karva, hyvä 
luonne ja esiintyminen. Hankasalmi RN 1.5. Juha Palosaari AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kauniit pehmeät linjat, erinomainen pää, täyteläiset huulet, viehättävä ilme, hyvä kaula 



ja ylälinja, riittävä eturinta joskin leveyttä saa tulla lisää, hyvä rintakehän malli, riittävä takaosa, liikkuu hyvin joka 
suunnasta. 
 
FINEMOON MS RUMSPRINGA 51989/16 s.11.10.2016 i. I’m Yours vom Wulfekamp e. Ee JMva HeW-14 Fine-
moon Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Black bitch of good body proportions, sweet head and good neck and shoulder, rib needs to develop, well 
muscled quarters and well let down hocks, moved soundly but lacked enthusiasm. 
 
FINEMOON SWEET CHILI 43625/15 s.30.6.2015 i. Manaca’s Scream And Shout e. Finemoon Drums Of Love 
kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
narttu, oikealinjainen vielä hieman kevyt pää, kapea leuka, ylhäällä puutteellinen hammasrivi, kaunis kaula ja 
selkälinja, hyvä eturinta, sopivat kulmaukset, hyvä luusto, vankka oikean mallinen runko, hyvä luonne, liikkuu 
hyvin. 
 
FINEMOON WIND OF LOVE 42032/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 Finemoon 
Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari NUO ERI 1 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Excellent type, feminine head, very cockery, correct anatomical features, plenty of substance, nice coat, 
moves well. Laitila RN 15.4. Lena-Danker-Höglund NUO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kohta 2-vuotias sopusuhtainen ryhdikäs narttu, erinomaiset pään linjat, kaunis pehmeä ilme, hyvät korvat, 
purenta ok, hieman löysää kaulanahkaa, erinomaiset kulmaukset, hyvä rungon volyymi, riittävä polvikulmaus, 
hyvät pakarat, sopiva luusto, erinomainen karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti, käyttää oikein häntäänsä. Koski 
tl RN 13.5. Helin Tenson NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
set mittasuhteet ja luusto, kaunis pää, pitkät korvat, löysä kaulanahka, erinomainen ylä- ja alalinja, häntä sekä 
kulmaukset ja liikkeet, erinomainen turkki ja temperamentti. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well presented blue bitch, everything is in the right place, coming 
together really well, good upper arm, depth of body and return of stifle, moved positivelyi with style and purpose. 
Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, excellent shoulder 
angulation, very nice female head, nice shape of ribs, nice coat, movement and temperament. Sauvo RN 8.7. 
Riitta Niemelä AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä oleva hieman kookas 
narttu, oikeat mittasuhteet, miellyttäväilmeinen pää, hieman syvä kallo-osa, hyvä kaula, selässä hieman peh-
meyttä, hyvä eturinta ja rungon tilavuus, erinomainen luuston vahvuus, hyvät käpälät, sopusuhtaiset kulmaukset, 
liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman korkea-asentoinen häntä, oikean laatuinen turkki, rauhallinen käytös. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 16.9. Jan-Gunnar Rönnblad SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
 
FLUSHING MEADOW’S ALICE MUNRO 44593/15 s.24.6.2015 i. Se(n) Mva EuV-15Annilann Sergeant Blast e. 
C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Janakkala KR 27.8. Pekka Teini AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erit-
täin hyvä, keskikokoinen hyvin liikkuva narttu jolla kaunis pää ja tummat silmät, hieman lyhyt kaulaosa ja pysty 
olkavarsi, eturinta saisi olla voimakkaampi, hyvä rintakehän muoto, hieman jyrkkä lantio, alas kiinnittynyt häntä. 
Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, nice 
proportions, very nice head and expression, bit upright in shoulder, straight upper arm, good ribcage, well 
muscled hindquarters, good coat quality, moves with good balance and tail activity, very nice temperament. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 13.8. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhalli-
nen cockeri tutustuu hyvin muihin paikalla oleviin koiriin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Ajoittain hyviä irtiottoja, 
tehden yhteyttä pitäviä pistoja, käyttäen enempi tehokasta maavainua; laukauksesta jatkaa. Jäljestys: hyväk-
sytty. Tarkasti jäljen päällä, reippaasti etenevä jäljestys kaadolle jonka ilmaisee. Vesityö: hyväksytty. Ui, noutaa 
ja luovutti pukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä tottelevaisuus. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää toimintaa. 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 17.6. Heidi Kaatiala ja Heli Väätäjä. 
 
FLUSHING MEADOW’S ASTRID LINDGREN 44594/15 s.24.6.2015 i. Se(n) Mva EuV-15 Annilann Sergeant 
Blast e. C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 15.4. Paula Rekiranta NUO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomainen tyyppi ja koko, hieman lyhytlinjainen pää, turhan pyöreät silmät, kaula voisi olla hieman pidempi 
ja lapa viistompi, tilava runko, hyvät takakulmaukset, hyvä turkin laatu, hyvä luusto ja käpälät, liikkeessä voisi 
olla hieman enempi draivia. Sipoo RN 7.5. Johan Juslin NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Iloinen tyypikäs narttu jolla sievä pää ja huulilinja, hyvä kaula ja ylälinja, vahvat käpälät ja 
hyvät takakulmaukset. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely short blue, nice head, great upper arm, nice straight front, good quarters and tailset, short 
below the hock, good legs and feet, well presented, tending to crab when moving. Hämeenlinna RN 11.6. Mats 
Jonsson, Ruotsi NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket bra pro-
portioner, vacker helhet, välskuret feminint huvud med rätt uttryck, utmärkt över- och underlinje, välformad lång 
bröstkorg, korrekt vinkling, utmärkt benstomme, effektiva rörelser. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro AVO ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, excellent type, size and proportions, pleasing head and 
expression, well set ears, excellent neck, very good topline and tailset, needs more angulations in front and rear, 



needs more chest and deeper ribcage, excellent coat colour and quality, moves very well but soft in topline. 
Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years, good size and type, very feminine head with correct bite, strong topline, correct tailset and carriage, very 
well angulated, good coat quality, moves well with a lot of drive. Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia KÄY 
ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming girl of correct size, type and 
balance, pretty feminine head and expression, correct neck and shoulders, nice legs and feet, well made body in 
general, I would prefer more of her in forechest, correct topline and carriage, sound mover, well presented. Hel-
sinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä KÄY ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Beautiful bitch with good feminine head, compact body, good neck, very good chest and ribcage, very good coat 
texture, good movement but needs more reach and drive. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali KÄY 
ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head and expression, correct bite and neck, 
well angulated, nice spring of ribs, good topline, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti 
KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old bitch, excellent breed type, beautiful pleasing 
head, clean and parallel head planes, sweet expression, normal angulation in front and rear, good spring of rib 
and well ribbed back, strong loin, moves well with typical merry cocker temperament. 
Taipumuskokeet: Lapinjärvi 5.8. Anu Kokkarinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
FLUSHING MEADOW’S BEATRIX POTTER 44595/15 s.24.6.2015 i. Se(n) Mva EuV-15 Annilann Sergeant 
Blast e. C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 17.9. Tarmo Viirtelä AVO ERI 2 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Hieman kookas, kaunis pää ja ilme, purenta ok, hampaat tulee puhdistaa, lyhyehkö kaula, kaunis ylälinja, 
hyvä eturinta, syvä hieman lyhyt rintakehä, aavistuksen tukeva kunto, hyvät takakulmat, kaunis karva, hyvät liik-
keet ja reipas käytös. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila AVO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen narttu, erittäin hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko, hyvä ylälinja, erittäin 
hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. 
 
FLUSHING MEADOW’S CATCH THE WIND 23778/14 s.9.3.2014 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-
13 MVV-14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Great Escape Catch Me If You Can kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Cannot 
be any bigger but well balanced, feminine head, correct neck and shoulders, a bit sloping topline because of 
overangulated angles, nice coat, breed typical movement. Hirvensalmi RN 15.4. Paula Rekiranta AVO ERI 1 
SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen, tasapainoinen, erinomai-
set mittasuhteet, kaunislinjainen nartun pää, hyvä ilme, tyylikäs kaula, tasapainoisesti kulmautuneet ja hyvä-
luustoiset raajat, hyvä runko ja karvapeite, yhdensuuntainen liikunta mutta toivoisin hieman lisää askelpituutta. 
Sipoo RN 7.5. Johan Juslin AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, haluan 
enemmän tilavuutta runkoon ja paremman etuosan, hyvä pään profiili, keskivahva luusto, hyvät takakulmaukset, 
hyvät takaliikkeet, runko ei riittävän syvä. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia AVO EH 3. 3 
years, on the upper size, quite masculine body, feminine head with correct bite and earset, long neck, firm 
topline, correct tailset and carriage, excellent coat quality, well developed chest, moved very well, very good 
because of the size. 
 
FLUSHING MEADOW’S ELSA BESKOW 44596/15 s.24.6.2015 i. Se(n) Mva EuV-15 Annilann Sergeant Blast 
e. C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 23 months, lovely type, beautiful feminine head and expression, showing very good 
breed balance both standing and moving, happy wagging tail. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila AVO ERI 1 SA 
PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen feminiininen narttu, erinomaista tyyp-
piä, viehättävä feminiininen kaunismuotoinen pää, miellyttävä ilme, oikeat mittasuhteet, kaunis kaula ja ylälinja, 
hieman lyhyt pysty olkavarsi, kaunis takaosa, sopiva luusto, oikean mallinen runko, erinomainen turkin laatu, 
oikea-asentoinen häntä jota käyttää rodunomaisesti, vapaat kauniit liikkeet ja kantaa itsensä kauniisti, miellyttävä 
luonne. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 2 years, well balanced bitch with excellent type and proportions, excellent head and expression, excellent 
neck, topline, tail and tail carriage, enough angulated in front and rear, excellent ribcage and body, excellent coat 
quality and condition, moves narrow in front, excellent movement from side, keeping her topline. Hyvinkää KR 
16.7. Marja Talvitie AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniisti liikkuva, erin-
omainen tyyppi, kuono voisi olla hieman pidempi, hyvä kaula, erinomainen runko, kaunis ylälinja ja hyvä hännän 
kiinnitys, hyvä karva. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunislinjainen, tyypiltään erinomainen narttu, hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää, keski-
ruskeat silmät, hyvä eturinta ja raajaluusto, tasapainoinen raajarakenne, hyvä tilava rintakehä, hyvä turkki, 
hapsut ja häntä, tehokas sivuaskel, säilyttää hyvän ryhtinsä liikkeessä. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini AVO 
ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen hyvin liikkuva narttu jolla miellyttävä käytös, 
oikealinjainen hieman kevyt pää, huulilinja saisi olla täyttyneempi, hyvä ylälinja, hieman korkea hännän kiinnitys, 
etuosa saisi tiivistyä vielä, hyvät kulmaukset takana. Helsinki KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi AVO ERI 1 SA 
PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, lovely bitch with a super outline, very well 
balanced, very nice head, sweet expression, excellent earset, lovely set of neck into a strong topline, correct 
croup, very well angulated at both ends, excellent ribcage, short coupled, lovely bone and feet, moves effortless-
ly round the ring with a merry tail, very nice coat and condition. Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti AVO 
ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, beautiful head, kind eye, melting 



expression, good ear carriage, beautiful neck floating into a decent shoulder, good forechest and depth of chest, 
standing on tight feet, short cobby body, good tail carriage, excellent mover, a very merry cocker. Hyvinkää ER 
7.10. Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, slightly long 
in lines but very nice shape, very nice head and expression with good ears and eyes, good front and forechest, 
well muscled, normally angulated hindquarters, very good ribcage, very good coat quality, carries herself well on 
the move, good reach and drive and tail activity, lovely temperament. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-
Britannia AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head with correct 
stop, good muzzle, nice eye shape, good expression, compact square body with well sprung rib, free busy 
action, holding a nice topline. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis narttu jolla oikeat mittasuhteet, erittäin hyvä kaunisilmeinen pää, 
erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja ja erittäin hyvä runko, sopivasti kulmautuneet raajat, erinomainen karva, 
liikkeet ja luonne. 
 
FLUSHING MEADOW’S WIND CHIME 23781/14 s.9.3.2014 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 
MVV-14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Great Escape Catch Me If You Can kasv. Sabina Buchert 
Jäljestämiskokeet: Multia 3.9. Olavi Nurmiranta AVO 1 (48 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
MH-luonnekuvaus: Kangasala 6.5. Irene Puputti ja Pirjo Kelloperä. 
 
FLYERS ALL MY LOVE 51274/16 s.16.7.2016 i. Flyers Iron Man Tan e. Fi Mva By JMva BaltV-15 Rosswind 
Shut Up And Dance kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-Heijden, Alankomaat JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 9 months, very nicely developed body, excellent head, nice eye, soft expression, good bite, 
nice neck and shoulders, gorgeous ribs for her age, nice coat, very nice moving for this age, nice temperament. 
Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Typical female of the breed, correct proportions of head and body, nice feminine expression, correct front 
and back angulation, good coat quality, moves well, excellent temperament. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini 
JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen, hyvin kaunisilmeinen nuori narttu, kirkkaat 
tummat silmät, vielä hieman kevyt pää, hyvä ylälinja ja rintakehä, lupaavat kulmaukset edessä, melko voimak-
kaat takana, saisi esiintyä tänään hieman reippaammin, etuliikkeet saavat vahvistua vielä. 
 
FLYERS ARCHETYPE 51276/16 s.16.7.2016 i. Flyers Iron Man Tan e. Fi Mva By JMva BaltV-15 Rosswind 
Shut Up And Dance kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
narttu, hyvä pää ja ilme, otsapengertä voisi olla hieman enemmän, hyvä kaula, eturintaa saisi olla enemmän, 
hyvin kehittynyt runko, hyvä etu- ja takaosa, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Keuruu RN 
28.5. Harry Tast JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, erittäin hyvä tyyppi, käytös vielä 
pentumaista, hyvin kaunisilmeinen narttumainen pää, hyvin kehittyneet leuat ja voimakas purenta, hyvät lavat ja 
olkavarret, viistot kyynärvarret, pitkä ikään riittävä rintakehä, voimakkaat takakulmat, hyvä matala kinner, karvas-
sa hieman karheutta, joustavat laajat liikkeet, ilmeikäs häntä. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia JUN ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and type, nice head, good neck, should have better topline, 
good angulation, nice body, good coat and condition, correct tail, good mover. Oulu KV 16.7. Athanasios Gari-
valdis, Kypros JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size of female, head and body in 
balance, correct colour of eyes, correct bite and teeth, correct set of ears, nice muzzle, correct topline and set of 
tail, nice chest, nice angulations, very nice movements. Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali JUN ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, correct proportions of head and body, 
good length of neck, correct front and back angulations, moves well, needs more training and self-confidence in 
the ring. Vesilahti RN 12.8. Elena Ruskovaara JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
set mittasuhteet, tulee vielä kasvaa ja kehittyä kauttaaltaan, vielä keveä raajaluusto, mallikas rintakehä ja runko, 
niukka eturinta ja etukulmaukset, sopivat takakulmaukset, lyhyt kaula, tässä vaiheessa muuhun kehoon nähden 
vahva pää, keskiruskeat silmät, hiukan vahva kallo ja vielä täyttymätön kuono, hyvälaatuinen karva, oikea-
asentoinen häntä, reipas keskipitkä askellus, vielä kapea edestä. 
 
FLYERS CALL ME MAYBE 20875/17 s.15.12.2016 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 
VV-14 Flyers Zim Bean e. Näckrosdammens Cartier kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat JUN ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Really lovely black, feminine head with nice proportions, lovely expression, good ear, 
eye and teeth, strong neck, good topline and tailset, nice normal angulation, good ribs but I hope she develops 
still, nice bone, really lovely feet, nice coat structure, condition and preparation, moves happily and freely, nice 
temperament. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
nuori narttu, otsapenger saisi olla hieman selvempi, kaunis kaula, hyvin kehittynyt runko ja tyylikäs ylälinja, 
sopivasti kulmautuneet raajat ja erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
FLYERS CARPE DIEM HeJW-17 20877/17 s.15.12.2016 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-
14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Näckrosdammens Cartier kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Super quality black and tan, sweet balanced head with tight dark eye, excellent angles, bone and 
tight feet, short deep rib, wide quarters, moved with soundness and drive. Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, 
Kroatia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 months, excellent type, good size, 



lovely head, beautiful eyes, well set ears, nice stop, excellent neck, shoulders and topline, good colour and 
pigmentation, moves well for age, a bit overweight. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska JUN ERI 1 SA PN4 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very sweet, feminine, would prefer little more legs, good 
head, expression and bite, super neck, good strength and medium length, good topline, balanced angulations, 
could be stronger, good ribs and depth for age, little long in loin, moves with lovely attitude, very well behind, 
little loose in front, excellent coat. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä JUN ERI 1 HeJW-17 SA 
PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Small, compact body, correct head, correct earset, very 
good topline and neck, correct angulations, good ribcage, a little light muzzle, good topline, moves ok but needs 
more reach and drive. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 11 months old feminine bitch, correct size and proportions, head in correct proportions, 
dark eye and pleasing expression, normal angulation in front and rear, excellent forechest, good spring of ribs 
and well ribbed back, sloping topline to correctly set tail. 
 
FLYERS ELECTRIC ROCK SHOCK 46997/10 s.21.4.2010 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 
MVV-14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me Hooligan kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Black bitch of great quality, everything fits nicely together, great tailset, good level top on the move, nice front, 
short in loin, great rear angulation, short below the hock, moved with great style, very happy. Pori KV 30.7. 
Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 3 PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years, nice 
type, size and bone, lovely head, beautiful eyes and expression, long neck, good topline, would like a bit longer 
loin, moves ok, very well presented. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini AVO ERI 2 SA PN4 VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 7-vuotias, tiviis ja oikealinjainen narttu, kaunisilmeinen pää, hyvä huulilinja, hyvä 
ylälinja, sopiva rintakehän muoto ja syvyys, tasapainoiset kulmaukset, kauniisti laskeutuva hyvälaatuinen turkki, 
liikkuu hyvin. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Nice happy black, almost 8 years, feminine head with nice proportions, lovely expression, strong 
muzzle, good strong neck and topline, lovely normal angulations, good ribs, enough bone, good feet, lovely silky 
coat, moves well with lot of drive, happily and freely, ncie temperament. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila AVO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, kaunis pää, ilme ja kaula, sopusuhtainen 
runko, liikkeessä hieman korkea häntä, erittäin hyvät raajat, kaunis karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Helsinki KV 
8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Small size, good head, 
good earset, needs more bones and more ribcage, correct hindquarter angulations, needs better grooming, 
topline could be better and needs more reach and drive. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti 
AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, correct size and proportions, very merry in 
temperament, head in correct proportions, sweet expression, enough neck, open front angulation, excellent 
forechest, excellent rear angulation, excellent spring of ribs, moves well. 
 
FLYERS OH YES 16795/14 s.11.9.2013 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Flyers Olive 
Taste kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 
years, good type but a bit too heavy, strong head, draggy expression, well set ears, good neck, excellent 
forechest, good topline, she is overweight, moves well, should be better prepared for the show. 
 
FLYERS RED VELVET 44981/14 s.16.5.2014 i. Flyers King Of Whisky e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Laitila RN 15.4. Lena-Danker-Höglund AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 3-vuotias sievä narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää, lempeä ilme, purenta ok, kaunis 
huulilinja, hyvät korvat, kulmautunut edestä ja takaa hyvin, hyvä selkä ja lantio, hyvä hännän kiinnitys, tarvitsee 
lisää lihasmassaa, sopiva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu hyvällä askelmitalla ja oikealla asenteella, käyttää 
häntäänsä oikein. Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila AVO ERI 3 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen narttu, kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, tyylikäs ylä-
linja, ok kulmaukset, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia 
AVO ERI 3 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, correct type, very feminine head, 
could have more parallel lines, excellent neck, strong topline, excellent volume of body, could have more 
balanced angulation, moves ok, enough temperament. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well put down quality golden bitch, picture in standing, great coat and 
condition, short deep ribs, good width, well placed hocks, picture in moving, really happy. Mynämäki RN 11.6. 
Tineke Pillement-Heijden, Alankomaat AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years, excellent type, prefer her just bit bigger, lots of substance, nice eyes and soft expression, good bite, well 
placed ears, beautiful ribs, gorgeous coat condition, nice bone and substance, very deep chest, moves with lots 
of drive. Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 2 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 3 years, nice type, size and bone, beautiful eyes and expression, long neck, excellent forechest, 
would like a bit longer loin, would like a bit more reach in front. Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali 
AVO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, nice proportions of 
head and body, excellent length of neck, nice deep chest, a bit narrow movement in front, good side movement, 
good temperament. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Rotutyyppi erinomainen, hyvin liikkuva vahvarunkoinen narttu, feminiininen pää, kaunis kaula, hyvä ylälinja, erin-
omainen etuosa, melko voimakkaat kulmaukset takana, turkki ei tänään parhaimmillaan, mukava käytös. Hyvin-
kää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine with lovely 



proportions, sweet head and expression, lacks a bit pigment around eyes, normal angulation in front and rear, 
very good ribcage and forechest, a bit short breast bone, lovely coat quality but not the best coat today, carries 
herself well on the move but needs more power in rear action, good tail activity, very good temperament. 
 
FLYERS RIHANNA 44975/14 s.16.5.2014 i. Flyers King Of Whisky e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 1.4. Markku Mähönen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan oikea, hieman lyhytkuonoinen pää, hyvä korvien kiinnitys ja pituus, hyvä kaula, eturinta sekä ylä- ja 
alalinja, hyvä hännän kiinnitys, riittävän vahvat raajat, hyvät käpälät ja kulmaukset, hyvät edestakaiset liikkeet, 
liikkuu sivulta hyvällä askeleella, hyvä karva ja käytös. Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi AVO ERI 
2 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tik av utmärkt typ och storlek, vackert välskuret 
huvud, korrekt bett, härligt förbröst, utmärkt vinkelförhållanden fram och bak, härlig välvning i bröstkorgen, 
kompakt, låg fin has, fina tassar, rör sig trevligt runt om, bär svansen perfekt i rörelse, utmärkt pälskvalitet, 
trevligt temperament, väl presenterad. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Quality black bitch in good coat, good upper arm and lovely shoulder placement, good 
set of tail, short deep body, moved well. 
 
FLYERS ROCK LIKE BETWAY‘S 38516/14 s.6.5.2014 i. Fin & Ee Mva Flyers Kick Back e. Flyers Electric Roch 
Shock kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, erinomainen runko, hyvät 
raajat, erinomainen suora karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia 
AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, compact body, muzzle strong enough, 
eyes large enough, excellent neck and topline, correct volume of body, could have more balanced angulation, 
moves ok, enough coat, correct temperament. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice golden bitch, little straight in front, holding a good topline on the move, 
nice square outline, not moving with the same animation as some of the others in this class, she moves a little 
stilted behind. Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, excellent bones, lovely feminine head, beautiful eyes and expression, 
excellent topline, very well angulated in rear, moves really well. 
 
FLYERS UP-TO-DATE 50612/15 s.4.7.2015 i. V-13 EeV-14 Robinson Crusoe Z Vejminku e. Hooligan Hot 
Finale kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years, good size but bit heavy, would like longer head compared to body, well set ears, good neck and 
forechest, good topline, well angulated behind, moves well, would like more temperament. Porvoo KR 10.9. 
Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong girl of correct type, size and 
balance, excellent neck and shoulders, lovely legs and feet, lovely rounded ribs, nice forechest, excellent topline, 
tailset and carriage, sound mover, well presented. 
 
FRANCINI'S AYDA 54884/16 s.20.6.2016 i. It Mva Francini’s Ciocco Balocco e. Francini’s Liquirizia kasv. 
Angela Francini, Italia 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, a 
bit small for her age, slightly short on her legs, lovely head, correct neck, nice coat, not correct topline on the 
move. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sweet headed liver roan, maturing well, lovely balanced picture, standing four square, prefer a darker eye but 
does harmonise with coat colour, moving a little wide in front, very nice type, nice backend. Raisio RN 10.6. 
Zofia Konderla, Puola JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and proportions 
of body and topline, excellent set and angulations of legs, excellent angulations of shoulders, nice shape of ribs, 
nice head, nice coat, movement and temperament. Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä JUN EH 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, hyvin feminiininen, oikeat mittasuhteet omaava juniorinarttu, sievä pää ja 
miellyttävä ilme, silmät voisivat olla tummemmat, kaunis kaula, hyvä ylälinja, ikäisekseen jo hyvin kehittynyt 
runko, eturinta saa vielä täyttyä, riittävä luuston vahvuus, melko niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, vielä 
osin pentumainen karva, miellyttävä käytös, keveät liikkeet, etuaskeleessa leveyttä. Raasepori KR 9.7. Tina 
Sterguljc Krusic, Slovenia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year, very feminine head, 
correct bite and pigmentation for colour, a little lighter eye, good neck and topline, well developed chest for age, 
a little long in loin, good tailset but could be better carried today, movement parallel and with good drive. Helsin-
ki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 months, would 
like little more bone and size, very feminine and cooperative, level bite, well proportioned, compact body, silky 
coat, moved ok. Helsinki KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14 months, good size and proportions, nicely short coupled, very sweet feminine head with good proportions, a 
bit light in eye, level bite, good earset, excellent set of neck, strong topline, a bit round in croup, very balanced in 
angulations, lovely bone, excellent spring of ribs, moves with good reach and drive but needs to settle and a 
more merry tail, excellent coat and condition. Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia JUN EH 1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Very attractive girl of excellent size, type and balance, beautiful feminine head and 
soft expression, excellent neck and shoulders, nice legs and feet, lovely rounded ribs, correct topline, correct 
tailset, pity she needs much more self-confidence to make a picture of a merry cocker, sound mover, well 
presented. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct feminine head, good eye pigmentation for the colour, good bite, I’d prefer a bit more bone, good topline, 



moves well but does not show any happiness. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 months old feminine bitch, elegant head, excellent angulation in 
front and rear, excellent forechest, still needs to mature in body, correct tail and tailset. 
 
FRANCINI'S STRACCIATELLA 49022/17 s.10.4.2017 i. Francini’s Anymore e. It Mva Francini’s Caffeina kasv. 
Angela Francini, Italia 
Näyttelyt: Loviisa PN 1.10. Soile Bister BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt, 
hyväluustoinen, tällä hetkellä hieman matalaraajaiselta vaikuttava pentu, hyvin lupaava pää, ilme voisi olla 
parempi, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, varsin hyvä ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu varsin 
hyvin, saisi olla iloisempi ja heiluttaa häntäänsä. Helsinki PN 12.11. Jetta Tschokkinen PEN 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, tässä vaiheessa hieman kapea, kaunispiirteinen nartun 
pää, hyvä purenta, hyvä ylälinja, oikea rungon muoto, hieman niukka eturinta, tyypilliset kulmaukset, hyvä askel-
pituus, voisi käyttää häntää paremmin, hyvin kunnostettu karva, rauhallinen käytös. Helsinki PN 9.12. Maija 
Lehtonen PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, hyvät nartun mittasuhteet, feminiininen pää, 
vielä hieman takaluisu kallo ja silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, oikea purenta, jalo kaula, hyvä ylälinja, lupaa-
va rungon tilavuus, eturinta saa täyttyä, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, kääntää mielellään eturaajoja 
ulospäin, voisi liikkua paremmalla ulottuvuudella ja esiintyä vapautuneemmin. Helsinki PN 10.12. Laurent 
Heinesche, Luxemburg PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, lovely 
stylish global silhouette, excellent size, nice feminine head with good expression, excellent ear setting, front 
angulation could be more present, very nice spaniel topline, good rear, good tailset, nice coat texture for this 
age, the rear movement could be more stable, a bit narrow in the front, profile movement should be more 
efficient. 
 
FREEWATER'S ANAS PENELOPE 51618/11 s.30.8.2011 i. Fi & Ee & Lv Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva BaltJV-
10 LtJV-10 EeJV-10 Dazzlingtails A Boy Like Daddy e. Freewater’s To Me A kasv. Sirpa Tughan ja Sanna 
Juvonen 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years 
old female, excellent in size and proportions, excellent head but she is too straight in front, turning front feet out, 
well rounded ribs, croup is sloping even in movement, could be better rear angulations, bit unsecure in 
temperament for a cocker, correct mover. 
 
FREEWATER'S MERIS GOLDENEYE 42324/16 s.17.7.2016 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning 
Musk e. Freewater’s Anas Penelope kasv. Miia Saikko 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Oikea koko ja mittasuhteet, ikäisekseen hyvin kehittynyt pentu jolla hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta, silmät 
ja korvat, hyvä kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys, hyvä eturinta, rintakehä saisi olla pidempi, hyvät kulmaukset, 
luusto ja käpälät, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 9 months old bitch, excellent in type for the colour, excellent 
proportions, excellent head, correct bite, very good front angulations and shoulders, correct topline, open rear 
angulations which you can see in move, excellent temperament. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia 
JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautifully put together orange roan, just 9 months, 
lovely head and the darkest of eye, short square body, lovely front, depth and width to stifle, nice spring of rib, 
lovely hard condition for age, impressed a lot, moves very well. Mikkeli KR 8.7. Sanna Kavén JUN ERI 1 SA 
PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, selvästi femi-
niininen, miellyttävä pää ja ilme, oikea purenta, sopiva kaulan mitta, tasapainoiset liioittelemattomat kulmaukset, 
ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä joka voisi olla hieman pidempi, sopiva luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti 
sopivalla askelmitalla, erinomainen karva, miellyttävä käytös. Suonenjoki RN 30.7. Martin Johansson, Ruotsi 
JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välskuret huvud, bra uttryck, lite framskjuten skuldra, bra 
bröstkorg, något brant kors, korrekt vinklad bak, rör sig med bra attityd, något underställd bak, bra päls och 
temperament. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Lyhytrunkoinen tiivis narttu, hieman kevyt luusto ja suippo kuono, eturinta kaipaa vielä lisää täytettä, rinta-
kehä kuitenkin tarpeeksi tilava, hieman lyhytaskeliset liikkeet, erinomainen karvan laatu mutta koristekarvat on 
saksittu turhan voimakkaasti, saa vielä vankistua kauttaaltaan. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, kompakti kokonaisuus, kaunis ylälinja, hyvät pään linjat, tummat 
silmät, pehmeä ilme, toivoisin lisää raajaluustoa, tilava hieman lyhyt rintakehä, hieman lyhyt lantio, hyvät etu-
kulmaukset, riittävät takana, hyvä turkki, hapsut ja häntä, tasapainoiset liikkeet. Jyväskylä KV 14.10. Frank 
Whyte, Iso-Britannia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head with good stop and 
dark eyes, moderate neck, very good legs and feet, square in her body, free and active on the move, good 
positive front action, has drive in her rear action but preferred a little more width, in good body condition but 
needs time to develop and fill in the basic frame. Jyväskylä KV 15.10. Ronny Blomme, Alankomaat JUN EH 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Compact type, feminine head but little fine, front is narrow, good ribs, 
topline could be straighter, good angulations in front, needs more behind, very nice silky coat, good 
temperament on the move but could be stronger in front. 
Taipumuskokeet: Imatra 29.7. Heli Rummukainen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reippaasti 
ja iloisesti tutustuen toisiin ihmisiin, leikkisesti tutustuen toisiin koiriin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Enni innok-
kaasti hakee ilmavainulla ohjaajan edessä aaltoillen; laukauksesta jatkaa innokkaasti hakua; kutsusta tulee luok-
se kytkettäväksi. Jäljestys: hyväksytty. Hieman varovaisesti aloitetaan jäljestys, tunnelman rentoutuessa “ryh-
män höpötyksistä” koirakin rentoutuu; kulma hieman ylitse ja loppu sopivan vauhtisesti edeten; kaatoa jää nuuh-



kimaan. Vesityö: hyväksytty. Enni menee innokkaasti uimaan ja jää riistapukin kanssa leikkimään rantaveteen 
josta ohjaaja saa sen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää 
yhteistyötä koiran ja ohjaajan välillä. 
 
FREEWATER'S TO ME A 29730/09 s.15.5.2009 i. Fin Mva Breeze Party Animal e. Breeze Finally Sylvia kasv. 
Sirpa Tughan ja Sanna Juvonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Short deep bodied orange, 8 years, nice shaped head, good dark eye, good angulations, good legs and feet, 
moved and showed well. 
 
FRIISIN ARMSAN 19609/15 s.14.2.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Småviltjägarens Cts Marrone 
kasv. Aija Manelius 
Metsästyskokeet: Salo 4.11. Arto Kurvinen AVO 3 (56 pist). Salo 5.11. Raimo Martikainen AVO 2 (70 pist). 
 
FRIISIN AYA Fi Kva 19608/15 s.14.2.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Småviltjägarens Cts Marrone 
kasv. Aija Manelius 
Metsästyskokeet: Liperi 3.9. Mauri Koivuporras VOI 1 (80 pist). Salo 4.11. Arto Kurvinen VOI 1 (83 pist). 
 
FRIISIN METSÄNNEITO 45794/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Liver 
in good condition, a bit long in body, happy little dog, moved ok. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 15.7. Ville Lahtinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
FRIISIN METSÄNTYTTÖ 45793/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
head and eye, solid liver, good set of tail, in good condition, moves very wide in front and not the correct drive 
behind, long in loin. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 27.5. Simo Syrilä SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
FRIISIN METSÄTÄHTI 45792/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A 
black, long in body, earset a bit high, moved with purpose but not with a correct animation of a cocker. 
 
FROSTY MORNING’S LUCETTA 39107/15 s.5.7.2015 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s 
Mimosa kasv. Nina Mahlanen ja Jutta Kaartinen  
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Black 
and tan, very wide in front, not in correct coat, no drive behind, very happy little dog. 
Metsästyskokeet: Joroinen 2.9. Juha Tuomanen AVO 2 (63 pist). Joroinen 28.10. Tuomo Kotasaari AVO 3 
(58 pist). Salo 5.11. Raimo Martikainen AVO 1 (86 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Vantaa 26.3. Pirkko Bellaoui ALO 1 (175,50 pist). Janakkala 22.4. Ralf Björklund ALO 2 
(156 pist). 
Rallytoko: Jyväskylä 9.4. Kirsi Petäjä ALO HYV (91 pist). Vihti 7.5. Hannele Pirttimaa ALO HYV (78 pist). 
 
FROSTY MORNING’S MALENA Fi Ava Fi Ava-H 47909/09 s.9.8.2009 i. Fi Kva Stawaskogens Goofy e. 
Whaupley Anniken kasv. Nina Mahlanen ja Jutta Kaartinen  
Tottelevaisuuskokeet: Kotka 10.6. Riikka Pulliainen AVO 2 (242,50 pist). 
 
FROSTY MORNING’S NORENE Fi Kva 32910/12 s.18.5.2012 i. Fi Kva Meryl Black Ring-Ouzel e. Frosty 
Morning’s Mimosa kasv. Nina Mahlanen ja Jutta Kaartinen  
Metsästyskokeet: Merijärvi 17.9. Timo Ritola VOI – (44 pist). Ruovesi 30.9. William Megaughin VOI 3 (58 
pist). Ruovesi 1.10. Mark Clifford VOI 3 (51 pist). Joroinen 29.10. Tuomo Kotasaari VOI 1 (75 pist). 
 
FROSTY MORNING’S SEREN 22653/13 s.17.3.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s 
Marlene kasv. Nina Mahlanen ja Jutta Kaartinen 
Tottelevaisuuskokeet: Varkaus 6.12. Anne Nokelainen ALO 3 (117,50 pist). 
 
FROZEN COOL AS ICE TlnW-12 56221/10 s.30.9.2010 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower's Super 
Trouper e. A On'es Nil Satis Nisi Optimum kasv. Elina Laurén 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 14.5. Esa Pekkarinen VOI 2 (a-3, b-6, c-5, d-10, e-3, f-3 = 30 pist). Koira tutkii 
alkumakauksen ja tekee heti ohjausalueen jälkeen tarkistusrengastukset, eteneminen on aaltoilevaa ja koira 
tekee runsaasti pieniä tarkistuksia; katkokulmalla koira saa vainun uudesta suunnasta ja jatkaa suoraan sinne; 
toinen osuus vastaavanlaisesti mutta osuuden loppupuolella pyörähtää paluujäljelle josta hukka; loppuosuus 
tarkasti, samoin kulma; kolmannella osuudella tarkistelut lisääntyvät ja varsinkin kaatuneen rungon kierto vie 
aikaa, viimeinen kulma takalenkillä; viimeinen osuus tarkastellen; makuista osoitetaan kaksi ja kaksi ylitetään; 
kaadolle joka kiinnostaa; osaava jäljestäjä jolle kokemus voisi tuoda lisää varmuutta. Luumäki 18.6. Riitta Helle 



VOI 1 (a-5, b-8, c-8, d-12, e-3, f-4 = 40 pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu mikä tutkitaan ja sitten ohjaten 
lyhyellä liinalla matkaan; jälkeä edetään maa- sekä ilmavainulla välillä aivan jäljellä ja sitten tehdään koko 
matkan ajan runsaasti iloisia poukkoilupistoja jäljen sivulle; suoraan kaadolle mikä kiinnosti; ensimmäinen kulma 
(jolla katko) tausta tarkastaen parilla kaarroksella ja sitten loppu jäljentekijöiden jälkiä jatkoon; toisella kulmalla 
isot laajat lenkit kulman takana mutta jatko löytyy; kolmas kulma oikaistaan sisäkautta jäljen ulkopuolelle missä 
tehdään vielä tarkisteluita; kaikki makuut osoitetaan hyvin; tänään runsaat tarkistelut hiukan himmentävät 
tulosta. 
 
FROZEN FRENCH KISS Fi & Ee Mva JV-12 44288/11 s.22.6.2011 i. Northworth Lake Poet e. Breeze Fresh 
Look kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari VAL ERI 1 SA PN4 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Lovely type, feminine head but expression could be better because of the loose eyelids, excellent chest, 
correct croup, nice coat, sound mover but a bit wide in front. Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat VAL EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive head but bit loose eye, good topline, good substance, 
shoulders bit straight which is evident in movement, needs bit more leg for balance. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, 
Viro VAL ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years, excellent type, size and 
proportions, feminine, very well built and bodied, pleasing head and expression, a bit short neck, should be 
stronger in topline, deep ribcage, excellent coat quality and condition, excellent temperament, excellent on the 
move, covering the ground. Joensuu KV 12.8. Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti VAL ERI 1 SA PN2 VACA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, very pretty, lovely temperament, little bit low over shoulders, 
nice loin, nice backend, would do with more angulation, lovely backend movement, nice front, lovely movement. 
Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VAL ERI 3 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Correct size, feminine head, well developed in chest, good spring of ribs, straight bone and feet, 
compact body, well set tail, correct height of hocks, excellent mover. 
 
FROZEN MARGARITA 27395/14 s.5.4.2014 i. Ee & Lv JMva Breeze Xante Avec e. Fi & Ee Mva JV-12 Frozen 
French Kiss kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old 
feminine bitch with correct type and proportions, typical head but muzzle should be stronger, too short in neck 
and too soft in topline, correct tailset, balaced angulations, needs forechest and deeper ribcage, very good coat, 
moves close behind, moves typical but needs more carriage. 
Luonnetesti: Lempäälä 27.5. Irenen Puputti ja Katri Leikola LTE (110 pist). 
 
FYR-DANE LET’S GO LAIDNA 49539/14 s.7.9.2014 i. Northworth Jacket Of Jaeger e. Fyr-Dane Let’s Go Helen 
kasv. Eija Airaksinen 
Näyttelyt: Suonenjoki RN 30.7. Martin Johansson, Ruotsi AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Välskuret huvud med fint uttryck, byggd på lite längre linjer, lite framskjuten i skuldra, bra 
bröstkorg, balanserat bakställ, rör sig med bra steg och stil, bra päls och temperament. Kuopio KV 6.8. Jussi 
Liimatainen AVO ERI 2 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisesti rakentunut 
hieman pitkärunkoinen narttu, todella kaunis ilme, päässä oikeat ääriviivat, hyvä kaunis kaula ja ylälinja, upea 
eturinta ja rintakehän malli, vankka luusto, hyvä takaosa, lanne saisi olla lyhyempi, kaunis karva, hyvä sivuliike, 
hieman korkea häntä. Siilinjärvi RN 3.9. Virpi Montonen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kauniisti rakentunut, miellyttävät ääriviivat, hyvät mittasuhteet, hyvä pitkä pää, otsapenger voisi olla selvempi, 
hyvä kaula, ylälinja ja rungon vankkuus, erinomainen eturinta, hyvä leveä reisi, matala kinner, erinomainen 
karvan laatu, liikkuu erinomaisella askeleella ja hyvällä asenteella. 
 
GOLDBIRD’S LOVELY BLUE BECKY 47926/13 s.20.8.2013 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. By Mva 
Benchmark Queen Of The Night kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
feminine, a bit long in body, lovely head and expression, correct ears and eyes, very good neck and front, good 
ribcage and forechest, a bit long in loin, normal angulations in hindquarters, very good muscles, very good coat 
quality, very balanced on the move but could show more energy and tail activity, lovely temperament. 
 
GOLDBIRD’S SHE CHOSE ME 28293/17 s.29.3.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Ro Mva Allway’s Shorts On Fire 
e. Goldbird’s Lovely Blue Becky kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungoltaan hyvin 
kehittynyt narttu, sopusuhtainen, kauniit ääriviivat, kaunisilmeinen pää mutta vieä kapea alaleuka ja tässä vai-
heessa ahtaasti asettuneet alakulmahampaat, hyvä karvapeitteen laatu, hyvät liikkeet takaa ja edestä, erittäin 
hyvät sivuliikkeet. Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali BABY. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Très typique, bonne tête, bonne ossature, bonnes angulations, blanc visible dans l’oeil, j’aimerais 
bien un corps plus court et meilleures allures à postérieur. Helsinki PN 11.11. Elina Haapaniemi PEN 1 KP 
ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, hyvin soma pentu jolla oikea cockerin iloinen luonne, 
feminiininen kokonaisuus, sopivan tiivis ja kauniisti kehittynyt, kaunis jalo pää, tummat silmät, kaunis kaula ja 
ylälinja, sopivasti kaareutuneet kylkiluuti, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvin askelin mutta voitaisiin esittää 
edukkaammin. 
 



GREAT ESCAPE SHUT THE DUCK UP C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se & No & Pohj Jva 
TlnW-13 PMVV-17 37963/09 s.10.6.2009 i. Baysway Lucky Dime e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva 
BaltV-06 V-09 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Stylish moving dark blue, good head and eye, lovely width of body and rib, short in loin, good upper arm, 
correct rear angulation, moved true with drive, very happy little bitch. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi 
VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 years, in very good condition, nice proportions, very nice 
head and expression, correct ears and eyes, upright in shoulder, good forechest and ribcage, needs more level 
topline in standing and moving, a bit steep croup, well set tail that never stops wagging, very good coat, moves 
with good reach and drive and tail activity but roaches in loin, lovely temperament. Helsinki KV 9.12. Rui 
Goncalves, Portugali VET ERI 1 PMVV-17 SA PN4 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8½ 
years old, feminine head, excellent expression, correct bite, well angulated, good spring of ribs, short in body, 
good coat quality, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti VET ERI 2 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 8½ years old bitch shown in excellent condition, excellent breed type and size, a 
little long in proportions, pleasing head with parallel planes, good neck, a bit open front angulation, excellent 
forechest, level topline that slopes to a bit low tailset, excellent hind angulation, good spring of ribs, well ribbed 
back, moves well from all sides. 
 
GREAT ESCAPE SWINGS WITH JAZZ Fi Ava 10840/07 s.21.11.2006 i. C.I.B Fin & Se(n) & Ee & Lv & It & Ru 
& Hu Mva V-06 V-08 RkfV-06 XXL Of Black Mirage e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A 
One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VET EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Black bitch, 10 years, lacking coat, short bodied, good turn of stifle and second thigh, well placed tail which she 
uses in the move and standing, nice straight front, moved and showed well. 
 
GREAT ESCAPE WILD GOOSE CHASE C.I.E Ee & Lt & Lv & Balt Mva HeVW-17 37964/09 s.10.6.2009 i. 
Baysway Lucky Dime e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s Theodora kasv. Riikka 
Kotanen 
Näyttelyt: Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 8 years, long clean head, moderately strong topline, good tailset and carriage, enough angulation in 
front. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä VET ERI 1 SA PN4 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good type, compact body, good head, a little straight in shoulders, needs more ribcage, good 
chest, good hindquarters, good coat texture, correct topline, moves ok. 
 
HALENNEST BABY DOLL RKF4862282 s.26.3.2017 i. Ru & By Mva Ru JMva e. Ru Mva Ru JMva Halennest 
Nordic Temper kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Helsinki PN 9.12. Maija Lehtonen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, erin-
omaisen tyyppinen, rungon mittasuhteiltaan oikea narttupentu, hyvä luusto, huulet voisivat olla hieman täyteläi-
semmät, oikea purenta, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä 
jota voisi käyttää hieman paremmin, riittävä askelpituus, hyvä karva, miellyttävä käytös. Helsinki PN 10.12. 
Laurent Heinesche, Luxemburg PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good body proportions 
for a female, good size, nice head with lovely expression, well set ears, front angulation could be more present, 
solid topline, excellent rear, nice tailset, still a bit junior coat texture, correct movement behind, a bit wide in the 
front, very nice movement from profile. 
 
HALENNEST BEST OF ALL 15387/18 s.26.3.2017 i. Ru & By Mva Ru JMva e. Ru Mva Ru JMva Halennest 
Nordic Temper kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Helsinki PN 9.12. Maija Lehtonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
kk, erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja rungon mittasuhteet, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kuiten-
kin erittäin kaunis ilme, oikea purenta, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, rintakehä saa tilavoitua iän myötä, tasapainoi-
set kulmaukset, hyvä häntä, riittävä askelpituus, hyvä karvan laatu, miellyttävä käytös. Helsinki PN 10.12. 
Laurent Heinesche, Luxemburg PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice 
body proportions for a female, nice global silhouette, lovely head with excellent shape, excellent ear setting, 
good expression, front angulation is a bit present, very nice spaniel topline, excellent rear angulation, excellent 
tailset, puppy coat texture, a bit tight in the rear, correct in front, very nice profile movement. 
 
HALENNEST CHANGES COME RKF4378631 s.9.8.2015 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & 
Balt Mva Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 
PMV-17 PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. Halennest Diana Dark kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Small size, needs more bones, a little straight in shoulders, good hindquarter angulations, good ribcage, a 
little long in loin, moves ok, good topline. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali AVO ERI 4. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Nice feminine head, lovely eye expression, well angulated, good bone, excellent 
topline, a bit long in loin, moves typically. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti AVO ERI. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine female, correct size, a bit long in proportions, elegant head, correct 
head proportions, good neck, well angulated front and rear but have better forechest, good spring of ribs, long in 
loin, moves with excellent reach and drive. 
 



HALENNEST DEBORA EIGHT C.I.E Fi & Ee & Ru & Lt & Lv & Balt & Ro & Cz & Ua Mva JV-09 RKF2266612 
s.22.6.2008 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig 
Scottish Gent e. Ru & By & Ua & Lt & Lv & Ee Mva Alen Ashen Duenia kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Stylish light blue, nearly 9 years, shows nice character, well balanced, short coupled, good depth of chest, short 
in loin, nice quarters, short below the hock, good set of tail which she uses, moved really well. Helsinki KV 9.12. 
Rui Goncalves, Portugali VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head, a bit long muzzle, 
nice temperament, correct bite, good neck, I’d prefer more angulations in front, good topline, I’d prefer more 
ribcage, moves well. 
 
HALENNEST NATIVE RUSSIAN RKF3362623 s.1.7.2012 i. Rancecraig Roulette e. C.I.E Fi & Lt & Lv & Ru & 
Ro & Cz Mva JV-09 Halennest Debora Eight kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bit 
long head, nice expression, correct bite and neck, well angulated, moves well, a bit close in front and behind. 
 
HAWKVALLEY SAGITTARIUS 21904/16 s.21.4.2015 i. Moelfamau Chief e. Priorsmeadow Solar kasv. Martin 
Procter, Iso-Britannia 
Metsästyskokeet: Merijärvi 16.9. Timo Ritola AVO 1 (76 pist). Merijärvi 17.9. Timo Ritola VOI 2 (73 pist). 
Ruovesi 30.9. Mark Clifford VOI 2 (71 pist). Ruovesi 1.10. William Megaughin VOI 2 (71 pist). Mäntsälä 8.10. 
Timo Ritola VOI – (73 pist). Janakkala 21.10. Michael Walsh VOI 1 (76 pist). Raahe 18.11. Pekka Eskola VOI 1 
(86 pist). Nokia 25.11. Jouni Klaar VOI 1 (80 pist). 
 
HEART ROCK HEART OF GLASS Pohj & Fi & Se(n) & No Mva Fi Jva 40813/11 s.14.6.2011 i. 
Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Fi & Ru Mva Fi Jva Häljans I Was Made For Loving You kasv. 
Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Voimakas, silti erittäin narttumainen kokonaisuus, vankka pää jossa hyvä malli, hyvä kaula, voimakas 
hyvä eturinta, sopivat kulmaukset edessä, riittävät takana, vahva luusto, voimakas hyvä runko, runsas osittain 
pehmeä karva, hyvä luonne, liikkuu hyvällä oikealla asenteella. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, 
Itävalta VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very  nice black and white bitch, lovely 
head with soft expression, short compact body, a little bit overweight, very nice movement, coat could be in 
better condition, sweet character. Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro VAL ERI 1 SA PN1 ROP BIS3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, vahva luusto, sopivat koko, erinomaiset mitta-
suhteet, kaunis pää ja kaula, vahva selkä, erinomainen runko, hyvät kulmaukset, kaunis turkki, erinomaiset liik-
keet. Mikkeli KR 8.7. Sanna Kavén VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, oikean mallinen pää, miellyttävä ilme, hyvä purenta, kaunis kaula, tasa-
painoiset kulmaukset, hyvä rintakehä ja eturinta, hieman pitkä lanne, sopiva luusto, erinomainen karvan laatu, 
liikkuu vetävällä askeleella kantaen itsensä hyvin, miellyttävä käytös. Joensuu KV 12.8. Maria McEntee 
O’Sullivan, Irlanti VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, little bit long in foreface, 
great bone, bit heavy over shoulders but well set, little bit heavy, nice angulation over the rear, bit narrow in 
backend movement. Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, correct bite, good proportions of head, could be groomed to an effort, 
very nice laid down shoulders, good spring of ribs, merry, well angulated behind, moves very well with reach and 
drive. Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6 years old, very well made bitch, good head, dark eye, nice ear carriage, good reach of neck, however a bit 
dewlap, good front, good width and depth of chest, nice tight feet, good bend of stifle, very well presented dog, 
moved very positively, used its tail correctly on the move, very nice bitch.  
Jäljestämiskokeet: Sastamala 7.5. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Arla rauhoi-
tetaan ja kutsutaan makaukselle, ohjatusti jäljelle; Arla tekee työtä enimmäkseen maavainulla, ohjaaja jarruttaa 
vauhdin sopivaksi, työ on jälkitarkkaa; kahden ensimmäisen makauksen kohdalla Arla on hieman jäljen sivulla ja 
makaukset jäävät merkkaamatta; ensimmäinen kulma tarkasti, toisella kulmalla ollut katkokulma selvitetään 
parilla laajalla lenkillä, kolmas kulma suunnantarkistuslenkillä; kolmas ja neljäs makaus merkataan; jälkeä pitkin 
kaadolle jota pysähtyy nuuhkimaan. Multia 21.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). 
Hyvin rauhoitettu ja ohjattu lähtö, Arla tutkii pikaisesti alkumakauksen ja aloittaa hyvin etenevän jäljestyksen ja 
työtä tehdään aivan jälkiuran päällä koko matkan ajan, vauhti on hyvin jäljestykseen sopivaa ja työskentely on 
maavainuista; katkokulma selvitetään hienosti rengastaen, toinen kulma pienellä suunnantarkistuksella ja kol-
mas laajoin rengastuksin; makauksista ensimmäinen ja kolmas pysähdytään osoittamaan ja toinen yli, neljäs ohi; 
kaadolle tullaan takaa, ennen kaatoa tarkistelut molemmille puolille sorkkaa, sorkka kiinnostaa ja nappaa suu-
hun; hieno hyvin etenevä suoritus ojarikkaassa maastossa. Sastamala 11.6. Juhani Heikniemi VOI 2 (a-6, b-6, 
c-7, d-13, e-3, f-4 = 39 pist). Arla rauhoitetaan ja alku osoitetaaan ja siitä alkaa reipasvauhtinen jäljestys, työtä 
tehdään enimmäkseen maavainulla; jäljen alkupuoliskolla Arla tarkastelee jäljen sivuja ajoittain laajoillakin 
lenkeillä, toisen suoran loppupuoliskolla tällainen johtaa paluujäljelle ja hukkaan; kaikki kulmat takaa kaartaen; 
makaukset merkataan; sorkan osoittaa nappaamalla sen suuhunsa. Sastamala 30.7. Karla Sohlman VOI 1 (a-5, 
b-10, c-8, d-9, e-3, f-5 = 40 pist). Arla tutkii lähtömakauksen hyvin ja saatetaan mallikkaasti veriuralle, alkaa 
sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään pääosin maavainua; ensimmäinen osuus hyvin, vain pari pientä pistoa 
jäljen sivuun, ensimmäinen kulma tarkasti; toinen osuus myös hyvin, loppupuolella vähän aaltoillen jäljen päällä, 
toinen kulma (jolla katko) ensin sisäkautta oikaisten, palaa veretyksen päähän ja siitä kaarroksella sisäpuolelta 
kolmannelle osuudelle; se mennään aaltoillen pistoja ja rengastuksia tehden koko osuus, kolmas kulma teettää 



töitä, siinä rengastetaan useasti mutta lopulta jatko löytyy; neljäs osuus melko hyvin mutta mukaan mahdutetaan 
jokusia pistoja sekä rengastuksia; kaadolle ensin sisäkautta ohi, sitten takana kaksi laajaa rengastusta ja sivusta 
kaadolle joka kiinnosti; makauksista ensimmäisen ja neljännen osoittaa, toinen ja kolmas jäävät huomiotta; Arla 
osoitti osaavansa jäljestää ja työtehtävä oli mieluinen; tänään pisteitä pudottaa kahden makauksen merkkaa-
mattomuus, kolmas kulma sekä matkan aikana tulleet pyörähtelyt; ohjaaja luotti koiraan ja sitä oli ilo seurata; 
hyvä Arla. Ruovesi 6.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Arla kutsutaan makauk-
selle ja siitä ohjatusti jäljelle; työ on jälkitarkkaa kolmannen suoran puoliväliin asti, sitten ilmeisesti keli alkaa vaa-
tia veronsa ja tarkistelut jäljen sivuun alkavat; makauksista merkataan kaksi; kulma pienillä suunnantarkistuksilla, 
katkokulma lenkittäen, sen jälkeen jäljen suuntaa on varmistettava jäljen sivusta; jäljen sivusta ilmavainulla 
sorkalle jota pysähtyy vartioimaan. Kolari 20.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). 
Alku osoitetaan Arlalle ja hyvin ohjaten jäljelle, vauhti on reipasta ja työ pääosin maavainuista; jälkityö on 
tarkkaa, välillä jäljen päällä aaltoillen etenevää, myös jokunen tarkistuspisto jäljen sivuille; kulmilla jäljen suuntaa 
varmistellaan lenkein; makauksista kaksi merkataan ja kaksi ohitetaan; maaston lähtiessä melko jyrkästi laskeu-
tumaan kaadolle jäljen suunta varmistetaan tarkistuspistoin jäljen sivuille; jälkeä pitkin kaadolle jonka osoittaa 
pysähtyen nuuhkimaan. Orivesi 10.9. Tuula Svan VOI 3 (a-2, b-4, c-4, d-5, e-3, f-2 = 20 pist). Hyvä ohjattu lähtö 
ja jäljestys alkaa vauhdikkaasti maa- ja ilmavainua käyttäen; ensimmäisen kulman kohdalla alkaa tarkastukset 
tarkastusten perään ja se jatkuu myös toisella osuudella, kun jäljestys ei etene vaan lenkitetään samoja reittejä, 
tuomitaan hukka; puhdas jälki jota tarkemmin kulmalle jolla katko, katko selviää laajalla lenkillä; ennen kolmatta 
kulmaa ajaudutaan jälleen jäljen sivuun ja mennään sen yli ja lopulta paluujäljelle, josta toinen hukka; neljäs 
osuus selvitetään vain parilla rengastuksella; makauksista ensimmäinen merkataan nopeasti, muut ylitetään tai 
ohitetaan; suoraan kaadolle jonka luo jää; tänään muut hajut veivät voiton jäljestyksestä. 
 
HEART ROCK HEATSEEKER 10675/14 s.18.11.2013 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & No & Ee Mva JV-04 Fi 
Jva Benchmark Poetry In Motion e. Tarrendayle Strawberry Fields kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-
Jensen 
Näyttelyt: Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Beautiful orange roan bitch which would look better after two more hours of grooming, nice head, has 
strong compact body, excellent angulations, moves ok with merry tail action, very nice character. Lempäälä ER 
17.6. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, vahva 
luusto, sopiva koko, kaunis pää, kaunis ylälinja, hyvä runko, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä turkin 
laatu, hyvät liikkeet. Joensuu KV 12.8. Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti AVO ERI 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Nice head, could have a better stop, good bone for an orange, nice shoulders and topline, 
good ribcage, nice backend, good front movement. Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska 
KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine orange roan, a bitch with a lot of positive things, 
she just doesn’t show herself to that effort, beautiful head, feminine head, enough neck, very well angulated in 
front and rear, well set tail, correct compact body, correct amount of coat, reach ok in front, too weak and without 
muscle in one back leg, I guess that’s why she can’t move. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 20.8. Juhani Heikniemi AVO 3 (a-5, b-5, c-5, d-8, e-3, f-3 = 29 pist). Pippuri ohjatusti 
jäljelle; Pippuri kulkee jäljen päällä aaltoillen, hakee jälkiuran reunoja kun tuuli on vastainen tai myötäinen; toisel-
la suoralla kun tuuli on sivusta se vie Pippuria alarinteeseen ennen kuin haju-uran reuna löytyy; ensimmäinen 
kulma ei runsaasta lenkityksestä huolimatta selviä vaan on otettava uusi alku uudelta suoralta; toinen kulma 
hyvin, makaus merkataan; läheinen tie houkutteli Pippurin sorkasta ohi, runsaiden kehoitusten jälkeen sorkka 
kuitenkin löytyy; määräajan ylitys myös pudottaa palkintoluokkaa. Nousiainen 31.8. Juhani Heikniemi AVO 0 (0 
pist). Ohjattu lähtö, Pippuri jäljestää aluksi maavainulla; ensimmäisen suoran hankala maasto vaatii paljon 
tarkistuslenkkejä hajuvanan reunojen selvittämiseksi, jälkeä pitkin kulmalle, makaus merkataan; kulman jälkeen 
ajautuu pois jäljeltä eikä löydä takaisin, hukka; jatketaan puhtaalta jäljeltä ja jäljen reunojen varmistelu aiheuttaa 
sen että määräaika täyttyy toisella kulmalla ja koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle joka kiinnosti. 
 
HEART ROCK KILLER QUEEN C.I.B Fi & Se(n) Mva 19408/08 s.29.2.2008 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & 
No & Ee Mva JV-04 Fi Jva Benchmark Poetry In Motion e. Häljans Saida-Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan 
Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Joensuu KV 12.8. Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Beautiful head, very sweet expression, nice old time cocker, nice shoulders, lovely topline, 
ribcage and loin, great angulation, lovely and cobby, bit wide in front movement. Joensuu KR 13.8. Jessie 
Borregaard Madsen, Tanska VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well kept 
almost 10 years old bitch, feminine head and expression, good teeth for the age, very cockery in head, nicely 
developed in chest and body, carries a bit too much weight, excellent tailset, lovely hindquarters, correct low 
hocks, correct coat quality, excellent mover. Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti VET ERI 1 ROP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9½ years old, nice head, dark eye and correct ear carriage, good length 
of neck, level topline and compact body, good front, good bend of stifle, moved very well for a lady of her age. 
 
HEART ROCK TAKE ON ME 49894/09 s.20.8.2009 i. No Mva Casein's Campania e. Häljans Saida-Queen 
kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, erinomaisessa kunnossa oleva 8-vuotias narttu, hyvä luusto, erinomaiset mitta-
suhteet, kaunis pää, vahva selkä, hyvä runko, hyvät kulmaukset, hyvä luonne, kauniit liikkeet. Kurikka RN 1.7. 
Pekka Teini KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea kaunisilmeinen narttu 
joka saisi tänään esiintyä tiiviimmässä kunnossa, oikealinjainen pää, hyväasentoinen kaula, hieman niukka etu-



rinta, hyvä tilava rintakehä, hieman niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, runko hieman rullaa liikkeessä. 
Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely size, 
head is well proportioned, I’d like darker eye, sufficient angulation in front and behind, well sprung ribs, free 
merry movement. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well on her legs, in good condition, feminine head, good bite and expression, balanced angulation, good ribs, 
typical movement, good reach, coat and temperament. 
 
HEART ROCK WILD SIDE 41488/15 s.2.7.2015 i. Lv & Ee JMva Breeze Xante Avec e. Heart Rock Fire Woman 
kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Taipumuskokeet: Ruovesi 5.8. Olavi Nurmiranta SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
 
HILLA 45212/14 s.25.7.2014 i. Edwin Schönez e. Manteli kasv.  
MH-luonnekuvaus: Kangasala 5.8. Heidi Kaatiala ja Anu Haapakoski 
 
HOSSING PAX 27929/16 s.11.4.2016 i. Meryl Crisp e. Fi Kva Fi Ava-H Fi Ava Fieldlan Eager kasv. Sanna 
Toivola-Järvinen 
Metsästyskokeet: Ruovesi 30.9. William Megaughin AVO 0 (49 pist). Ruovesi 1.10. Mark Clifford AVO – (41 
pist). Joroinen 28.10. Tuomo Kotasaari AVO 0 (40 pist). 
 
HOSSING PIPER 27930/16 s.11.4.2016 i. Meryl Crisp e. Fi Kva Fi Ava-H Fi Ava Fieldlan Eager kasv. Sanna 
Toivola-Järvinen 
Käyttäytymiskoe: Espoo 10.9. Martina Matikainen PAKK 1 BH. 
 
HÄLJANS I WAS MADE FOR LOVING YOU Fi & Ru Mva Fi Jva 56247/08 s.15.8.2008 i. Se(n) & No Mva 
Artmaster's Hole In One Jr e. Se(n) & No Mva Paisley's Dancing In The Night kasv. Jane Jarefors, Ruotsi 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Enna tutkii alku-
makauksen ja syö sen verestä, sitten ohjatusti jäljelle, jäljestys on maa- ja ilmavainuista ja jälkitarkkaa; ensim-
mäisellä osuudella suunnan tarkastus makauksen kohdalla, sama toistuu toiselle osuudelle, kolmas ja neljäs 
osuus jälkitarkasti; ensimmäinen kulma (jolla katko) jäljentekijöiden jälkiä apuna käyttäen veretyksen alkuun, 
toinen kulma tarkasti ja kolmas kulma laajalla tarkastuslenkillä kahdesti seuraavalle osuudelle; makauksista 
kaikki osoitetaan hyvin, kaksi ensimmäistä syöden veri makuulta; suoraan kaadolle jonka tutkii tarkasti; hieno 
suoritus Ennalta tänään. Kauhava 21.5. Juha Junkala VOI 1 (a-4, b-12, c-8, d-13, e-3, f-4 = 44 pist). Lähtö 
varma, etenee aluksi sopivaa vauhtia joka hieman loppua kohti hidastuu; työskentely jälkitarkkaa, tekee muuta-
mia hyvin pieniä tarkistuksia; merkkasi huolellisesti kaikki makaukset; ensimmäinen kulma suoraviivaisesti, 
kolmannella pieni pyörähdys, katkokulma myös parilla pienellä lenkillä; kaato löytyi, nuuhki kiinnostuneena; erin-
omainen suoritus. Ilmajoki 4.6. Janne Vuorinen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-12, e-3, f-4 = 43 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, Enna aloittaa maa- sekä ilmavainuisen ja sopivavauhtisen jäljestyksen; työ etenee hyvin uralla lähes koko 
matkan lukuunottamatta jokaisen osuuden pieniä tarkistuksia joista palaa itsenäisesti; ensimmäinen kulma 
pienellä lenkillä, toinen kulma (jolla katko) ensin pitkäksi ja kovasti töitä tehden jatkoon, kolmannella kulmalla 
sama toistuu ja etsitään vettä, kehoituksella jatkaa työtä; neljäs osuus on suoraviivaisin tänään; makaukset 
merkkaa kaikki hyvin pysähtyen; hyvä suoritus kokeneelta koiralta tänään, kulmat tänään pienentävät pisteitä. 
Virrat 18.6. Kari Muje VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjattu ja merkattu lähtö, Enna aloittaa ripeästi maavainulla; pian 
alun jälkeen se seuraa hirven jälkeä hukkaan; palautus, makuun merkkaus ja loppuosuus tarkasti; katkolla pari 
rengastusta ja osin ihmisjälkiä veren alkuun; toisen osuuden alussa Enna tutkii riistajälkiä veren molemmin puo-
lin pitkään ja lopulta hukkaan; toisella kulmalla pitkä taustan tarkistus, samoin kolmannella ja pari laajaa rengas-
tusta vievät aikaa ja lopulta Enna pääsee sorkalle ajan ylityksellä, josta kolmas palkintosijan pudotus; kaikki 
makuut Enna merkkaa hyvin. Virrat 6.8. Olavi Nurmiranta VOI 2 (a-5, b-8, c-7, d-10, e-3, f-4 = 37 pist). Enna 
tutkii lähtömakauksen ja aloittaa pääosin maavainuisen jäljestyksen; kaksi ensimmäistä osuutta edetään pari 
pientä pyörähdystä tehden; kolmannella osuudella tarkistukset lisääntyvät ja ennen kulmaa koira lähtee taka-
jälkeen, mistä hukka; neljäs osuus tarkasti; makauksista koira merkkaa kolme, yhden ohittaa; kulmat selvitetään 
hieman laajasti rengastaen; kaato kiinnostaa. Karvia 3.9. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-11, e-3, f-4 = 
44 pist). Alkumakausta maistellaan, koira jäljestää ilma- ja maavainua käyttäen, etenee lähes jäljen päällä 
sopivalla vauhdilla ja tekee tarkistuksia jäljen sivuilla; katkokulma selviää rengastellen, samoin toinen kulma, 
kolmas kulma hyvin pienellä tarkistuksella; makauksista kolme merkkaa selvästi ja yhden nopeasti nuuhkaisten; 
sorkasta pari metriä ohi mutta palaa ja ottaa suuhun. 
 
INKANTO BLISS HOPEFUL RKF4003002 s.8.8.2014 i. Charbonnel War Paint e. C.I.B Ru & Ee & By & Lt & Lt 
& Fi & Balt Mva Black Fantom Incanto Shine kasv. Lidia Orlova, Venäjä 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
24 months old female, excellent in type, merry character, excellent head and expression, excellent size, very 
good front, excellent shoulder placement, excellent front angulations, well rounded ribs, ribs could be a bit longer 
for the loin, correct in rear, correct in coming and going, excellent coat, colour and presentation. 
 
ISBAHAN’S AM I SWEET 34351/15 s.15.5.2015 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. 
Margate Ghillie Dhu kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Sipoo RN 7.5. Johan Juslin NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pienehkö narttu, erit-
täin lihavassa kunnossa, lyhyet pään linjat, suippo kuono, tynnyrimäinen rintakehä, kauniit käpälät, erittäin 
taakse laskeva lantio mikä heijastuu liikkeeseen, hyvin esitetty. 



 
ISBAHAN’S CHOCO CARAMEL Fi Mva 14126/14 s.18.12.2013 i. Se(n) Mva Mayday Armorik e. C.I.B C.I.E 
Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva Margate Kit And Caboodle kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine, lovely proportions, very nice head, slightly big and round eyes, bit upright shoulders, good upper arm, 
very good ribcage and forechest, is a bit overweight, strong normal angulations, good croup, good coat, happy 
active mover but turns out elbows a bit, lovely temperament. 
 
ISBAHAN’S MYSTERY 21151/14 s.21.2.2014 i. C.I.B C.I.E Sk & Cz & Pl & Ro Mva Molkara Exige e. Isbahan’s 
Loving India kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Koski tl RN 13.5. Helin Tenson AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopiva luusto, 
hieman pitkä lanneosa, kaunis pää, hyvä ylä- ja alalinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä turkki ja häntä, hyvä 
askelpituus, ahtaat takaliikkeet, erinomainen temperamentti. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia AVO 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, good size, a bit long, short neck, a bit high tail carriage, 
could be wider behind. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminiininen narttu, erittäin hyvää tyyppiä, hyvät mittasuhteet, feminiininen melko hyvän mallinen pää, ilme saisi 
olla luottavaisempi, hyvä kaula ja ylälinja, tiivis selkä, ahdas edestä, toivoisin enempi runkoa ja eturintaa, hieman 
niukat etukulmaukset, sopivasti kulmautunut takaa, erinomainen turkin laatu, hieman korkea häntä, liikkeet saisi-
vat olla tehokkaammat. 
Tottelevaisuuskokeet: Riihimäki 7.5. Harri Laisi AVO 1 (259,50 pist). Hyvinkää 20.5. Susanna Berghäll AVO 1 
(268,50 pist). Kouvola 25.5. Kaarina Pirilä AVO 1 (292,50 pist) TK2. 
 
ISBAHAN’S PINK AND PRETTY 13641/16 s.28.12.2015 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-
14 VV-14 Flyers Zim Bean e. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva Margate Kit And Caboodle kasv. Aila 
Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice balance and substance, beautiful expression, very nice head, good topline, good tailset and carriage, 
overall excellent quality. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminine, nice proportions, sweet head and expression, good ears and eyes but mouth is not correct, 
underjaw is not totally level which makes her bite a cross bite, good shoulder, a bit straight upper arm, excellent 
ribcage, steep croup, very good muscles and hindquarters, moves with balance and good tail activity, must be 
much more confident on the table. 
 
ISBAHAN’S SWEET CANDY OF MINE 32876/17 s.27.4.2017 i. I’m Yours vom Wulfekamp e. Isbahan’s Choco 
Caramel kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Très typique, excellente tête, excellentes angulations, j’aimerais le corps plus compact et les côtes plus 
cintrèes, elle est un peu decollée dans les épaules en mouvement. 
 
ISBAHAN’S SWEET HEART 46102/16 s.23.8.2016 i. Isbahan’s History e. Margate Ghillie Dhu kasv. Aila Kärki 
ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 25.3. Vesa Lehtonen PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkä-
runkoinen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet, liikkeessä kaunis sulava ylälinja, hyvä runko ja luusto, liikkuu 
hyvällä askeleella mutta häntä saisi heilua iloisemmin, tarvitsee totutusta käsittelyyn sekä itsevarmuutta jotta 
ujous poistuisi, erinomainen karva. 
Rallytoko: Jyväskylä 26.8. Taru Leskinen ALO HYV (74 pist). Jyväskylä 25.11. Taru Leskinen ALO HYV (93 
pist). 
 
JALABELLE NUTS FOR CHOCOLATE Fi Jva 25381/13 s.21.3.2013 i. Jalabelle Dipped In Chocolate e. 
Jalabelle Fall For Chocolate kasv. Jane Laakkonen 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 7.5. Veijo Suoranta VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-7, e-3, f-3 = 32 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, alkaa reipasvauhtinen pääosin maavainuinen jäljestys; ensimmäinen osuus jäljen mukaisesti; toiselta 
osuudelta lähtevät peurat liikkeelle, ensin tarkistus jälkien suuntaan, palataan itsenäisesti jäljelle; toiselta kulmal-
ta (missä katko) ei palata takaisin, todetaan hukka; uusi aloitus veretyksen alusta, kolmannella osuudella muuta-
mia tarkistuksia ja neljäs lähes jäljen mukaisesti; ensimmäinen ja kolmas kulma jäljen mukaisesti; makauksista 
merkkaa viimeisen, kolme ensimmäistä vauhdista haistaen; kaadon osoittaa haistellen; hyvää jälkityötä, vain 
peurat kiinnostivat liikaa. 
 
JALABELLE QUITE A LOLLIPOP 51590/14 s.9.9.2014 i. Jalabelle Cherry Jubilee e. Toffie’s Miss Alice 
Chocolate kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
overall balance, good topline, good substance, good low set ears, bit loose on movement. Tampere KV 7.5. 
Theres Johansson, Ruotsi AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Öppen klass tik med fin silhuet i 
stående, huvud med korrekt bett, vacker ögonform, dåligt pigmenterat nos och ögonkanter, bra förbröst, lite 
rakställd överarm, bra välvning i bröstkorg, ok kors, bra knävinkel, passande benstomme, ok tassar, välver över 
länden i rörelse, för övrigt ok, visas för dagen i något högt hull vilket inte klär henne, utmärkt pälskvalitet, trevligt 
temperament. Ikaalinen RN 13.5. Harri Lehkonen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keski-



kokoa pienempi, aavistuksen pitkärunkoinen narttu, hyvän muotoinen pää, riittävät kulmaukset, eturinta saa vielä 
vahvistua, hyvälaatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, saisi olla hieman raajakkaampi. 
 
JALABELLE RAGTIME BEAUTY 53793/14 s.9.10.2014 i. Jalabelle Cherry Jubilee e. Jalabelle Beauty In 
Disguise kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Ikaalinen RN 13.5. Harri Lehkonen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
vahvarunkoinen, keskikokoa pienempi narttu, melko hyvä pää, riittävät kulmaukset mutta voisi olla hieman 
raajakkaampi, hyvälaatuinen turkki, hieman lyhyt taka-askel, tarvitsee kehätottumusta. 
 
JALABELLE SWEETEST CANDY I’VE EVER KNOWN 37812/16 s.8.6.2016 i. Royal Friend Shadow On The 
Wall e. Fi Jva Jalabelle Nuts For Chocolate kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, a 
bit small, short legs to her age, head not ready yet, good neck, correct front, not correct topline, moved well. 
Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice shape, 
liver roan and tan, little light in eye, well presented, moves a little narrow behind, nice feet and straight front, 
overall very nice type. Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulation of hindlegs, forelegs 
set a bit outside and too narrow, nice shape of ribs, nice head, nice coat, movement and temperament. Sauvo 
RN 8.7. Riitta Niemelä JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, hyvät mittasuhteet 
omaava juniori, sievä pää ja ilme, aavistuksen löysyyttä alaluomissa, hyvä kaula, ylälinja saa iän myötä tasa-
painottua, hyvä eturinta ja kylkiluiden kaarevuus mutta rintakehä saisi olla pidempi, riittävä luusto ja kulmaukset, 
liikkuu reippaasti hyvällä askelpituudella, oikea turkin laatu, miellyttävä käytös, koira joka vaatii aikaa. 
 
JALABELLE SWEETS FOR MY SWEET 22003/15 s.28.1.2015 i. Jalabelle Dipped In Chocolate e. Jalabelle 
Kiss A Karamelle kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportions of body, excellent topline, too much sloping croup and a bit low set tail, excellent 
angulations in hindlegs, very good angulations in forelegs and shoulders but enough wide front, head needs 
more full muzzle, nice coat, movement and temperament. Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-Heijden, 
Alankomaat AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, chocolate white, very good type, 
lovely head, very nice eyes and soft expression, good bite, well angulated, nice ribs, correct coat, needs better 
angulations behind, moves ok. 
 
JENLIN AWENITA 43840/15 s.19.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Nickel And Dimes Blind Date kasv. 
Merja Harjula 
Näyttelyt: Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
pää, lavat hieman edessä, kyynärpäissä löysyyttä, vahva selkä, hyvin kulmautuneet takaraajat, voisi liikkua 
hieman iloisemmin. Kurikka RN 1.7. Pekka Teini NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keski-
kokoinen, mukavaluonteinen nuori narttu jonka etuosa saa tiivistyä vielä, oikealinjainen pää ja miellyttävä nartun 
ilme, erinomainen rintakehän muoto, hyvä takaosa, kyynärpäät vielä kovin löysät mikä näkyy myös etuliikkeessä. 
 
JENLIN DANCE FLICK Fi Jva 33449/09 s.15.5.2009 i. C.I.E Lt Mva V-10 Westerner Dance In Time e. Jenlin 
Love Poem kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Liki 8-vuotias, oikea koko ja mittasuhteet, voisi olla hieman solakampi, oikealinjainen pää, hieman avoimet silmä-
luomet, hyvä purenta, kaunis kaula, hyvä runko, selvä eturinta, riittävästi kulmautunut, liikkuu hyvällä teholla ja 
askeleella, karva saisi olla kiiltävämpää ja kovempaa, varma käytös. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä VET ERI 
1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä oleva veteraani, mittasuhteiltaan hie-
man pitkä, sievä pää ja ilme, erinomainen tilava runko, hyvä luusto ja kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, hyvä 
hännän käyttö, päättäväinen reipas käytös. Lieksa RN 27.5. Viveca Lahokoski VET ERI 1 SA PN1 SERT VSP 
ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa kunnossa esitetty laadukas 
veteraaninarttu, hyvä kuono-osan täyteläisyys, erinomaiset pään linjat, erinomainen eturinta, rintakehän täyte-
läisyys sekä luusto, hyvät suorat eturaajat, tiivis selkälinja, hieman pitkä mutta vahva lanne, erinomaiset taka-
kulmaukset, hieman sidotut takaliikkeet, vetävät sivuliikkeet. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia VET 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 years, a bit heavy in front, nice profile of head, good body 
substance and angulation behind. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila VET ERI 1 SA PN3 VSP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, sopusuhtainen veteraaninarttu erinomaista tyyppiä, kaunismuotoinen 
feminiininen pää, ystävällinen ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut taka-
osa, erinomainen eturinta ja runko, hyvä luusto, oikea-asentoinen häntä, kaunis hyvälaatuinen turkki, vapaat liik-
keet, voisi kantaa itsensä hieman paremmin, miellyttävä luonne, erinomaisessa näyttelykunnossa. Suonenjoki 
RN 30.7. Martin Johansson, Ruotsi VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
år, i bra kondition, välskuret huvud, bra uttryck, lite framskjuten skuldra, bra bröstkorg, balanserat bakställ, rör 
sig bra men lite tung i sin aktion, bra temperament. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen VET ERI 1 
VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tanakkarunkoinen hyväkuntoinen narttu, suoralinjainen pää, 
täyteläinen kuono, hyvä lapakulmaus ja voimakas eturinta, oikea ylälinja, tilava rintakehä, hieman tukevassa 
kunnossa, sivulta katsoessa hyvä askelpituus, takaa kintereet painuvat hieman pihtiin, erinomainen karva, hyvä-
kuntoiset hampaat. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-
vuotias veteraaninarttu jolla erinomainen rotutyyppi ja edelleen vaivattomat liikkeet, kaunis kuono-osa ja sopiva 



otsapenger, erinomainen ylälinja ja erittäin kaunis kaula, hieno eturinta, hyvin tasapainoiset kulmaukset, miellyt-
tävä veteraani. 
 
JENLIN LOVELOCK 21172/17 s.23.2.2017 i. Fi Mva Jenlin Summer Night e. Nickel And Dimes Blind Date kasv. 
Merja Harjula 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine, in between stages, head needs bit more strength, excellent expression, good bite, clean but thin neck, 
a little straight shoulder, normal upper arm, strong straight back, little short croup, carries tail bit high, well 
angulated behind, low hocks, moves parallel, good temperament. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, 
Alankomaat JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Young female, 9 months, feminine head with 
good proportions, I prefer stronger muzzle and bit more stop, lovely expression, good ear, eye and teeth, good 
neck, topline and tailset, I prefer bit more chest, hope her ribs develop more width and depth, enough bone, 
good feet, moves well for age, nice temperament. 
 
JENLIN MAYA BAY C.I.B Fi & Ee Mva 50167/09 s.14.8.2009 i. Nl Mva Vignoble Champenois de Quadragant e. 
C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Phi Phi kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Good skull, stop, eyes and expression, moderate neck, square and compact body, quality 
bones and very good feet, balanced and of good size, in first class condition for her age, prefer a little more 
width on her second thigh but a lovely type. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska VET ERI 2 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, feminine, nice outline which I’d prefer a shade shorter, feminine 
head, excellent expression and bite, good neck of medium length, little straight shoulders, good ribs, little long in 
loin, little flat croup, good rear angulations, moves with a lot of energy, a little short in front, good coat and 
temperament. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat VET ERI 1 SA PN4 VSP-VET. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Really lovely older lady, feminine head and expression, really lovely proportions, 
good ear, eye and teeth, strong neck, good topline and tailset, nice normal angulations, lovely ribs, good bone 
and feet, lovely coat structure and preparing, moves well, specially for this age, happily and freely. 
 
JENLIN PHILADELPHIA Fi Mva Fin & Se & No & Pohj Jva 31357/06 s.15.5.2006 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee & Lv 
& Si & Ru & Ro & Hr Mva Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin 
Blue Avenue kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa VET ERI 1 SA ROP-VET BIS2-VET. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas vahva narttu, hyvä sukupuolileima, hyvät pään linjat, hyvä ilme, hyvät sil-
mät ja korvat, tasapainoinen ylälinja, tiivis lanne, hyvä lantio, hyvä rungon syvyys, riittävästi kulmautunut, hyvät 
reidet, liikkeessä taka-askel hieman lyhyt. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 7.5. Toni Tunkkari VOI 2 (a-6, b-8, c-7, d-9, e-3, f-4 = 37 pist). Koira merkkaa alku-
makuun ja lähtee rauhallisen ohjauksen saattelemana jäljelle; kulkee kaikki osuudet jäljen tuntumassa tehden 
riistanjäljille muutamia tarkastuksia; katkokulmalla tulee koiralle vaikeuksia eikä tuulikaan helpota tehtävää yh-
tään, jatko ei selviä ja koira palautetaan jäljelle; toinen kulma suoraan seuraavalle osuudelle, viimeisellä taka-
maaston tarkistus parilla metrillä; makaukset merkkaa kaikki joista kaksi erinomaisesti ja kaksi hyvin; kaadon 
löytää ja jää sorkalle nuuhkimaan sitä. Hailuoto 21.5. Aila Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 
pist). Rauhallinen hyvin ohjattu lähtö; pääosin maavainuista jälkityötä; ensimmäinen osuus mennään parilla 
pyörähdyksellä ja ensimmäinen kulma (jossa katko) selviää muutamalla tarkistuskiemuralla toiselle osuudelle; 
toinen osuus jälkitarkkaa ja toinen kulma pienellä tarkistuksella; kolmas osuus muutamalla pyörähdyksellä ja 
kolmas kulma tarkasti; neljännellä osuudella myös muutama pyörähdys; makaukset merkataan kaikki erin-
omaisesti; kaato löytyy ja sitä jäädään tutkimaan innokkaasti; hieno, äänetön, oikea-vauhtinen suoritus koiralta ja 
ohjaajalta. Keminmaa 11.6. Ville Porthan VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Lähtömakaus osoite-
taan, Debbie jäljestää rauhallisesti maavainulla koko jäljen matkan; katko ensimmäisellä kulmalla joka selvite-
tään saappaanjälkiä pitkin, toinen kulma narun mitalla, kolmannella kulmalla suuntaa haetaan hieman isommalla 
lenkillä; makauksista malttaa merkata hyvin ensimmäisen ja toisen, kolmas ja neljäs makaus osoitetaan pikai-
sesti; osuudet jäljestetään järkiään jäljen päällä aaltoillen, toisella ja neljännellä osuudella pieniä tarkistus-
lenkkejä; sorkka löytyy ja sitä jäädään nuuhkimaan päätepisteen merkiksi. Kuhmo 23.7. Marja-Maija Pyykkönen 
VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvä rauhoitettu lähtö; kaikki osuudet pienellä yhdellä pyöräh-
dyksellä jäljen päällä kulkien; ensimmäisellä katkokulma joka rengastaen selvitetään, muut kulmat pienellä 
rengastuksella; mallikkaasti osoitetut makaukset; suoraan sorkalle jonka omii; tänään ei jäljestystä haitannut len-
toon noussut metso eikä vanhat jäniksenkäpälät, hienoa työtä vanhemmalta taitajalta. Keminmaa 30.7. Kari 
Hyytiäinen VOI 2 (a-5, b-9, c-7, d-11, e-3, f-3 = 38 pist). Alkumakaus tutkitaan ja alkaa maa- ja ilmavainuinen 
jäljestys rauhallisesti jäljen päällä edeten; ensimmäisellä osuudella käy tarkastamassa sorkan jälkiä mutta palaa 
jälkityöhön, muillakin osuuksilla tekee tarkistuksia jäljen sivuille; katkokulmaa rengastellaan hieman puurtaen, 
lopulta jatko selviää; makauksista merkkaa kolme selvästi; sorkalle tullaan suoraan ja sitä nuuhkitaan; rauhalli-
nen eteneminen, riistanjälkien tarkistelu ja katkokulman rengastelu vie niin paljon aikaa että mennään hieman 
yliajalle. Tervola 27.8. Lea Foudilainen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Alkumakaus tutkitaan ja 
tästä määrätietoisesti matkaan, vauhti on mukavaa matkavauhtia; suorilla osuuksilla muutamia koukkauksia jäl-
jen sivuun; yksi tällainen tarkistus osuu toisen osuuden makauksen kohdalle jolloin se jää merkkaamatta, muut 
makaukset Debbie merkkaa selvästi; katkokulma selviää tarkastellen ja nokialaista avuksi käyttäen, toinen kulma 
vaatii hieman työtä ennen kuin uusi suunta selviää, viimeinen kulma suoraviivaisesti; kaadolle saavutaan suo-
raan ja sorkka kiinnostaa kovasti. 
 



JENLIN PIPCHIN 46712/14 s.23.7.2014 i. Nl Mva Jwa-12 Nickel And Dimes Moskow Night e. C.I.B Fi & Ee Mva 
Jenlin Maya Bay kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Kurikka RN 1.7. Pekka Teini AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan oikea ja tyypiltään erinomainen narttu, erittäin kaunis nartun pää, tummat sillmät, kaunis kaula ja 
hieno ylälinja sekä hännän kiinnitys, kokoon sopiva raajaluusto ja kulmaukset, tiiviit pyöreät käpälät, hyvälaatui-
nen turkki, lievä ylimääräinen massa rungossa hieman häiritsee. Mustasaari RN 5.8. Elena Ruskovaara AVO 
ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea tyyppi, hyvä luusto, hyvä runko, koh-
tuulliset kulmaukset, kaula voisi olla pidempikin, tarpeeksi yhtenevät pään linjat, hyvät silmät, liikkuu keskipitkällä 
joustavalla askeleella. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Feminine, compact and of good size, nice head shape with good expression, square in her 
body, good legs and feet, presented in good coat and moved with good width in her rear action, holding a nice 
outline going around. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska AVO ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Feminine, good size and excellent type, feminine head, little flat skull, good expression 
and bite, clean neck, good shoulder balanced to the rear, good body and ribs, little long in loin, needs to develop 
in forechest, little high tail carriage, moves happily with good drive, excellent coat. Tampere KR 25.11. Dinanda 
Mensink, Alankomaat AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely blue, really 
nice type, good proportions in head and body, nice feminine head, really soft expression, strong muzzle, good 
ear, eye and teeth, strong neck, good topline and tailset, lovely front, normal angulations, really lovely ribs, nice 
coat condition and preparing, lovely bone and feet, nice movement covering ground happily and freely. 
 
JENLIN POLLY TOODLE 46713/14 s.23.7.2014 i. Nl Mva Jwa-12 Nickel And Dimes Moskow Night e. C.I.B Fi & 
Ee Mva Jenlin Maya Bay kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Alavus KR 11.6. Katja Korhonen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, 
erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, purenta ok, hyvä selkälinja, hyvä kaula, eturinta saisi 
olla täyteläisempi, hyvä runko ja lanne, pysty olkavarsi, hyvät takakulmaukset, hieman kevyt raajaluusto, 
ahtautta takaliikkeissä, hyvä sivuliike, yhdensuuntainen edestä, reipas luonne, hyvä turkin laatu ja häntä, esite-
tään hyvin. 
 
JENLIN SWEET SPARKLING 11336/15 s.23.11.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Fi 
Mva Jenlin Summer Dream kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Laihia RN 13.5. Paavo Mattila AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomainen narttu, kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, sopusuhtainen runko, sopivasti 
kulmautuneet raajat, erittäin hyvä karva, erinomaiset liikkeet ja miellyttävä käytös. 
 
JUSMIL XOXO WALLFLOWER 30154/14 s.3.5.2014 i. Cz Mva Pavek’s All Right e. Jusmil Wild Princess kasv. 
Sanna Fält 
Näyttelyt: Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Jalo pää, 
hyvä kaula, vahva selkä, toivoisin enemmän runkoa, hyvät kulmaukset edessä ja takana, turkki ei parhaimmil-
laan, liikkuu hyvin. 
Tottelevaisuuskokeet: Oulu 13.6. Piritta Pärssinen ALO 3 (102 pist). 
 
KANTELETTAREN LEMPILINTU 38801/15 s.24.6.2015 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super 
Trouper e. Kantelettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Taipumuskokeet: Heinola 23.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas, vilkas 
nuori narttu tervehtii innokkaasti ihmisiä ja koiria. Haku ja laukaus: hyväksytty. Laila aloittaa reippaan, maaston 
kattavan, maavainuisen hakutyöskentelyn sopivalla etäisyydellä ohjaajasta; laukausta se hieman säpsähtää 
mutta jatkaa. Jäljestys: hyväksytty. Laila opastetaan huolellisesti jäljen alkuun; maavainuista jäljen molemmin 
puolin aaltoilevaa etenemistä, kulma hyvin; kaatoa tutkitaan kiinnostuneena. Vesityö: hyväksytty. Laila menee 
halukkaasti veteen ja tuo riistapukin rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Kytkeminen tapahtuu mallikkaasti. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: luontevaa ja rauhallista yhteistyötä. 
Jäljestämiskokeet: Janakkala 3.5. Ilkka Niemi AVO 0 (0 pist). Laila nuuhkii alkumakauksen, sitten ohjatusti jäl-
jelle; heti ohjausalueen loputtua Laila tutkii jäljen sivustoja pitkään mutta jatkaa jäljestystä kehotuksella; edetään 
jonkin matkaa hyvää jäljestystä mutta sitten jäädään tutkimaan jäljen sivustaa aina hukkaan asti; palautuksen jäl-
keen edetään hetki mutta kaatuneen puun ylitys tuottaa hankaluuksia, kun sitä lähdetään kiertämään huomio 
kiinnittyy takaviistoon ja poistutaan määrätietoisesti samaan paikkaan missä ensimmäinen hukka tuli, nyt tuli 
toinen hukka; palautettiin puhtaalle jäljelle mutta muut hajut kiinnostivat enemmän, kolmas hukka ja koe keskey-
tettiin; tultiin harjoitellen kaadolle; ajoittain jäljestys oli hyvää. 
 
KANTELETTAREN MIELIKKI 11269/13 s.30.11.2012 i. Jalabelle Bohemian Rhapsody e. Breeze Grace Kelly 
kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Golden, okay head, dark eye, square in body with bood depth, good quarters, moving without drive, standing 
foursquare. 
 
KANTELETTAREN TYYNI TELLERVO 49211/16 s.18.9.2016 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. 
Kantelettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Kotka PN 13.5. Tarja Löfman PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk 
vanha, tällä hetkellä hieman korkearaajainen narttu, hyvä purenta ja pigmentti, hieman kapea pää jossa oikeat 



mittasuhteet, hyvä ylälinja, kevyt ja kapea rintakehä, liikkuu edestä kovin leveästi. Kellokoski ER 3.6. Sandy 
Platt, Iso-Britannia PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue bitch of balanced proportions, good 
bone and neat feet, excellent tailset, practice needed on the table as movement is very good and straight. Tuu-
sula KR 1.7. Tarja Hovila JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen feminii-
ninen juniorinarttu, hyvät mittasuhteet, feminiininen pää jossa kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä 
kaula, niukka eturinta, runko vielä kesken kehityksen, luusto voisi olla järeämpi, sopivasti kulmautunut takaa, 
hyväasentoinen häntä, hieman pehmeälaatuinen turkki, liikkuu hyvin takaa, etuliike saisi olla pidempi ja jousta-
vampi, miellyttävä luonne. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 9 months, excellent type and size, well developed for age, very feminine overall, pleasing head and 
expression, well set ears, excellent neck, soft in topline, correct tailset and carriage, too straight in front 
angulation, needs forechest, excellent body and ribcage, well angulated behind, excellent coat for age, moves 
soundly, excellent temperament. Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Elegant girl of correct size, type and balance, pretty head, feminine expression, correct neck and 
shoulders, nice legs and feet, well made body in general, really needs to develop in chest and forechest and to 
level the topline, correct tailset and carriage, correct in movement, well presented. Kouvola RN 22.10. Paavo 
Mattila JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen narttu, hyvä kaula, eturintaa voisi olla 
hieman enemmän, kevyehkö runko, hyvä ylälinja ja takaosa, lupaava karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, 
päivä päivältä paranee. 
 
KIARA COPY ETERI 42348/16 s.28.6.2015 i. Blepers Summer Groove e. Md Mva Md JMva Lily Of The Valley 
Misteria Show kasv. Evegeniy Dobrov, Moldova 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well balanced blue roan, nice head and eye, good neck in the sloping shoulders, good depth to chest, nice width 
through, short and compact, moved well. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful bitch, compact body, correct head, good angulations, needs a little 
more coat, correct bones, needs more reach and drive, a little short steps. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, 
Portugali AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice and feminine head, I’d prefer better eye 
expression, correct bite, excellent neck, well angulated, short and compact body, moves well, coat could be in 
better show condition. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Bitch of excellent breed type in good size and proportions, elegant head and very pleasing 
expression, excellent neck that falls into laid back shoulders, short upper arm, short coupled, could have better 
knee angulation, unfortunately she doesn’t feel comfortable in the ring and she stands with a roach on her back 
and doesn’t show herself. 
 
KRISTALA COCKWAVE'S BLACK LOVE By Mva Ee JMva 35942/09 s.6.6.2009 i. Flyers Tan Legacy e. Fin & 
Ee Mva Flyers Zazagabor kasv. Marika Virtanen 
Näyttelyt: Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Nice feminine black, lovely head and expression, good stop, nice ears and eyes, strong neck, good 
topline and tailset, enough angulations, good ribs, prefer little shorter in body, good silky coat, moves well and 
happily, nice temperament. 
 
KRISTALA COCKWAVE'S FLOWER GIRL C.I.B Fi & Ee & Lv & By Mva Ee JMva 58730/07 s.26.10.2007 i. 
Athos Black Petrs e. Fin & Ee Mva Flyers Zazagabor kasv. Marika Virtanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Golden, 9 years, well put together, good head, muzzle and dark eye, good set on ear, nicely angulated front and 
rear, good width all through and correct set on her tail, at times not moving great behind. Hyvinkää ER 7.10. 
Sara Nordin, Ruotsi VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years, in excellent 
condition, feminine with lovely proportions, very nice head and expression, lovely eyes, normal angulations, very 
good ribcage and forechest, coat is typical for an older spaniel lady, moves with lovely balance, very nice 
temperament. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely red older lady, beautiful head and expression, strong muzzle, nice earset, strong neck, 
good topline and tailset, enough angulations, good ribs, I prefer shorter body, good bone and feet, nice silky coat 
structure, moves really happily and freely with good drive, happy temperament. 
 
KUUSIVIIDAN CORA 34828/15 s.31.5.2015 i. Frosty Morning’s Onslow e. Fi Kva Friisin Kuura kasv. Jukka 
Paroinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Black 
working cocker, shorter in body than many other working cockers today, moves straight with a good straight 
front, I can see this is a cocker spaniel. 
Metsästyskokeet: Joroinen 2.9. Juha Tuomanen AVO 3 (58 pist). Joroinen 3.9. Juha Tuomanen AVO 2 (74 
pist). Soini 7.10. Petri Karlsson AVO 2 (60 pist). Joroinen 28.10. Tuomo Kotasaari AVO 2 (61 pist). Joroinen 
29.10. Tuomo Kotasaari AVO – (0 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Raahe 26.8. Ilkka Klaar AVO – (0 pist). Raahe 27.8. Juha Karlström AVO – (28 
pist). 
 
KUUSIVIIDAN SIRU 20915/14 s.20.2.2014 i. Fi Kva Stawaskogens Goofy e. Fi Kva Sanaigmore Jessie kasv. 
Jukka Paroinen 
Metsästyskokeet: Joroinen 3.9. Juha Tuomanen AVO 2 (74 pist). 



 
KUUSIVIIDAN VIIMA 21911/16 s.6.3.2016 i. Fi Kva Meryl  Black Ring-Ouzel e. Fi Kva Sanaigmore Jessie kasv. 
Jukka Paroinen 
Taipumuskokeet: Ylitornio 19.8. Virpi Väisänen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Viima on sym-
paattinen kaveri joka on reippaasti mukana ympäristön elämässä; Viiman elämässä kaikki ovat kavereita. Haku 
ja laukaus: hyväksytty. Viima etenee maastossa kepeästi kattaen tehokkaasti koko hakualueen; laukauksesta 
Viima pysähtyy ja jatkaa käskystä; työskentelyä on ilo katsella ja molemminpuolinen luottamus ja toimiva yhteis-
työ näkyy parin työskentelyssä. Jäljestys: hyväksytty. Viima jäljestää tarkasti jäljen päällä ja näpsäkästi suorittaa 
tehtävän; kaato tutkitaan; reipas suoritus. Vesityö: hyväksytty. Viima menee räväkkäästi veteen ja noutaa pukin 
käteen; tässä suorituksessa ei ollut mitään paranneltavaa. Tottelevaisuus: hyväksytty. Viima ei kyseenalaista 
ohjaajan käskyjä eikä tee omia ratkaisuja; hyvä tottelevaisuus näkyy kaikissa osasuorituksissa. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Viima on lupaava työläisen alku jonka työskentelystä näkyy ilo ja halu tehdä töitä nimenomaan 
yhdessä ohjaajan kanssa; toivotan tälle mainiolle parille nautinnollisia hetkiä yhteisten harrastusten parissa. 
 
LADYSPLIT’S GOLDIELOCKS 24176/14 s.16.3.2014 i. Ladysplit’s Dinodas e. Multifarious Adalmiina kasv. Ulla 
Ruistola 
Metsästyskokeet: Ruovesi 30.9. William Megaughin VOI 2 (81 pist). Ruovesi 1.10. Mark Clifford VOI 1 (84 
pist). Mäntsälä 7.10. Timo Ritola VOI 2 (80 pist). Mäntsälä 8.10. Timo Ritola VOI – (53 pist). Joroinen 29.10. 
Tuomo Kotasaari VOI 1 (77 pist). Akaa 4.11. Lauri Kanerva VOI 2 (67 pist). 
 
LADYSPLIT’S HONEYSUCKLE 19441/15 s.15.2.2015 i. Fi Kva Miklaus Niitti e. Fi Kva Sanaigmore Jessie kasv. 
Ulla Ruistola 
Rallytoko: Hyvinkää 4.2. Iiris Harju ALO HYV (99 pist). Janakkala 12.3. Anna Klingenberg ALO HYV (97 pist). 
Janakkala 12.3. Tiia Hämäläinen ALO HYV (98 pist) RTK1. 
 
LADYSPLIT’S HYACINTH 19442/15 s.15.2.2015 i. Fi Kva Miklaus Niitti e. Fi Kva Sanaigmore Jessie kasv. Ulla 
Ruistola 
Metsästyskokeet: Joroinen 2.9. Juha Tuomanen VOI 1 (80 pist). Joroinen 3.9. Juha Tuomanen VOI 1 (84 
pist). Orivesi 24.9. Lauri Kanerva VOI 1 (86 pist). 
 
LAHDENHOVIN ADALMIINA 12555/15 s.10.12.2014 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Jalabelle Fall For 
Chocolate kasv. Leena Ahvenainen 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 17.6. Heidi Kaatiala ja Heli Väätäjä.  
 
LAHDENHOVIN AURORA 12550/15 s.10.12.2014 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Jalabelle Fall For 
Chocolate kasv. Leena Ahvenainen 
MH-luonnekuvaus: Ikaalinen 29.4. Arja Jauhiainen ja Anne Kuivinen. 
 
LAHJAKAS AAMELIA 23063/14 s.15.3.2014 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s Mireia kasv. 
Petteri Väinänen 
Taipumuskokeet: Janakkala 10.6. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas hännän 
heiluttaja; Malvalla ei ole vaikeuksia tulla toimeen ihmisten ja koirien kanssa. Haku ja laukaus: hylätty. Malva 
aloittaa lupaavasti vauhdikkaan haun hyvällä hakukuviolla; yhtäkkiä haku loppuu ja koira jää ohjaajan viereen; 
laukaus ei innosta ja matka jatkuu ohjaajan rinnalla muutamaa pyrähdystä lukuunottamatta. Jäljestys: hyväk-
sytty. Alkumakaus näytetään ilmavainuiselle Malvalle ja alkaa innokas hosuva jäljestys; Malvalle tulee uskon 
puute ja niin se ajautuu hukkaan; kulmalta uusi alku; innokas jäljestäjä ehtii kierrellä runkojen ja pensaiden 
ympäri, lopulta kaato löytyy, se ravistellaan niin että höyhenet pöllyävät. Vesityö: hyväksytty. Malva odottaa 
lupaa uintisuoritukseen; käskystä se syöksähtää veteen ja tuo riistapukin ohjaajan käteen. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Vauhdikas vipeltäjä tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: ohjaajalla on rauhallinen ote mene-
väiseen koiraan. 
Luonnetesti: Helsinki 9.9. Jorma Lankinen ja Lea Yli-Suvanto LTE (142 pist). 
 
LAHJAKAS BALLERINA 32778/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. 
Petteri Väinänen 
Metsästyskokeet: Merijärvi 16.9. Lauri Kanerva VOI 1 (81 pist). Merijärvi 17.9. Timo Ritola VOI – (40 pist). 
Ruovesi 30.9. William Megaughin VOI 3 (58 pist). Ruovesi 1.10. Mark Clifford VOI 2 (62 pist). 
 
LAHJAKAS BIENNIS 32775/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 
Rallytoko: Vantaa 9.6. Hannele Pirttimaa ALO HYV (94 pist).  
 
LAHJAKAS BRILLIANT 32779/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. 
Petteri Väinänen 
Metsästyskokeet: Mäntsälä 7.10. Timo Ritola AVO 2 (70 pist). Joroinen 28.10. Tuomo Kotasaari AVO 2 (74 
pist). Joroinen 29.10. Tuomo Kotasaari AVO 1 (84 pist). 
 
LAMMENPEIN ADALMIINA 20696/16 s.25.2.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se & No & Balt Jva 
BaltV-17 Flushing Meadow’s Dirac e. Fi Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Cinderella kasv. Kaisu Kärnä 



Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, vahva nartun pää, erinomainen rungon vahvuus, hyvä luusto, ikään sopiva eturinta, tasa-
painoiset kulmaukset, lyhyt lantio, matalalle kiinnittynyt häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvälaatuinen turk-
ki. Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, täyteläinen kuono, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaulan pituus, hyvä 
selkä, tiivis lanne, hyvä lantio, kyynärpäissä löysyyttä, hyvät takaliikkeet, riittävä sivuaskel, hyvä karva, hyvä 
hännän kanto. Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvän tyyppinen feminiininen kokonaisuus, hyvä vahvuusaste, feminiininen hieman lyhyt pää, lempeä ilme, hyvä 
kaula, kokoon sopiva luusto, hyvin kulmautunut takaa, niukemmin edestä, kevyet liikkeet, etuaskel voisi olla 
ulottuvampi, hyvälaatuinen karva ja hapsutus, reipas käytös. Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen JUN EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, kompakti narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, kuonossa 
hyvä vahvuus, eturintaa voisi olla enemmän, ikäisekseen tilava rintakehä, hyväasentoinen vahva leveä lantio, 
hyvä häntä, hyvin kulmautunut takaa, liikkeessä tänään hieman takakorkea, reipas sivuaskel, hyvä turkki ja 
hapsut. Sodankylä RN 28.5. Vesa Lehtonen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, hyvät pään mittasuhteet mutta kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, vielä hieman pyöreyttä selkä-
linjassa, niukasti kulmautunut edestä, hyvä runko, hieman lyhyt rintalasta ja liiaksi kuroutuva alalinja, jyrkkä 
lantio minkä vuoksi takaraajat jäävät rungon alle niin seistessä kuin liikkeessä, liikkuu kauttaaltaan hieman lyhy-
ellä askeleella, hyvä karvan laatu. Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good in size, feminine, proportional, scissor bite, good ears, excellent neck and topline, upper 
arm can be in a little better position, excellent hindlegs angulation, in movement should be a little more powerful, 
good presentation, good coat. 
Taipumuskokeet: Kolari 18.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas ja touhu-
kas nuori cockerineiti, suhtautuu vieraisiin ihmisiin ja koiriin avoimesti. Haku ja laukaus: hyväksytty. Vauhdikasta 
ilmavainuista hakua sopivalla etäisyydellä; itsenäistä työskentelyä, koiralle opetettu ohjaus; koiran ja ohjaajan 
yhteistyö sujui hyvin; laukauksen jälkeen ohjauksesta jatkoi hakua, jonkin verran tehostui. Jäljestys: hyväksytty. 
Räväkästi liikkeelle ja tarkkaa jäljestämistä sopivalla vauhdilla suoraan kaadolle jota nuuhki. Vesityö: hyväksytty. 
Halukkaasti veteen, rantaan toi. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: tällä parilla 
yhteistyö toimii hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 20.8. Sari Nuolikoski AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-2, f-4 = 43 pist). Hilla haistelee 
alkumakuun ja ohjataan jäljelle, ohjausalueella on paljon mielenkiintoisia hajuja joita pitää tarkastella, ohjaus 
otetaan uudelleen; alkaa hieman hosuva reipasvauhtinen maa- ja ilmavainuinen jäljestys joka aaltoilee jäljen 
molemmin puolin; kolmannella osuudella pienet pyörähdykset jäljen molemmin puolin, muutoin aaltoillen; ensim-
mäinen kulma pienellä taustan tarkistuksella, makuulla hidastaa kahteen kertaan mutta ei pysähdy selkeästi, 
toisen kulman oikaisee sisäkautta; kaadon hajun saa jo kauempaa ja ilmavainulla hieman sivusta, kaadon hais-
telee pikaisesti ja jatkaa jäljentekijöiden jäljille; hyvä suoritus ensikertalaiselta, kokemuksen karttuessa jäljestys 
varmasti rauhoittuu. 
 
LAMMENPEIN ALINDA 20695/16 s.25.2.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se & No Jva BaltV-17 
Flushing Meadow’s Dirac e. Fi Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Cinderella kasv. Kaisu Kärnä 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
tasapainoinen narttu, hyväilmeinen nartun pää, vahva kuono-osa, hyvä luusto, erinomainen rungon vahvuus ja 
mittasuhteet, hyväasentoinen häntä, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu erinomaisesti, kaunis turkki, esiintyy erin-
omaisesti. Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman pitkä, riittävä luusto, kevytpiirteinen pää, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaulan pituus, hyvä selkä, tiivis hie-
man pitkä lanne, jyrkkä lantio, niukka eturinta, hyvä rungon pituus, hyvin kulmautunut takaa, edestä niukemmin, 
sivuliikkeessä takaraajat rungon alla. Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, sopiva koko ja vahvuusaste, feminiininen aavistuksen lyhyt pää, ihastuttava 
ilme, hyvä kaula ja ylälinja, lupaava rungon tilavuus, sopiva luuston vahvuus, hyvin kulmautunut, liikkuu reip-
paasti ja iloisesti, erinomainen turkin laatu. Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen JUN EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk nuori narttu, voisi mittasuhteiltaan olla hieman lyhyempi, kaunislinjainen pää, 
tummat silmät, hyvä kuonon vahvuus, hyvä eturinta, tilava vahva runko, hieman pitkä lanne, hyvin kulmautunut 
takaa, riittävästi edestä, hyvä häntä, sivuliikkeessä painuu hieman etumatalaksi, voisi esiintyä innokkaammin ja 
ryhdikkäämmin. Sodankylä RN 28.5. Vesa Lehtonen NUO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen narttu, hyvät pään mittasuhteet mutta pää voisi olla pidempi ja huulet 
täyttyneemmät, hyvä kaula, ylälinja ja runko, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hieman lyhyt rintalasta, 
liikkuu tasapainoisella askeleella mutta liikkeessä voisi olla kauttaaltaan enemmän tehoa, hyvä karvan laatu. 
Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Middle tall, middle 
strong, proportional, scissor bite, nice feminine head, well set and carried ears, should have less skin under the 
neck, front and hindlegs are in balance, well set and carried tail, in movement should be more powerful, coming 
and going a little close in hocks, good coat, good presentation. Kemijärvi RN 12.8. Johan Juslin NUO ERI 1 
SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopusuhtainen narttu jolla hyvät ääriviivat, kaikkiaan 
voisi olla hivenen enemmän kulmauksia, vahvuutta ja tilavuutta, kevyt kuono-osa, kaunis kaulalinja, hyvät taka-
kulmaukset, hyvä karvan laatu. 
Taipumuskokeet: Kolari 18.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Erittäin reipas ja 
iloinen koiraneiti; toisten koirien kanssa tulee juttuun ja ihmiset ovat sen mielestä ihania. Haku ja laukaus: hyväk-
sytty. Aluksi koira otti pitkän pyrähdyksen edellisen osuudelle, sieltä palattuaan jatkoi rauhallista työskentelyä, 
maa- sekä ilmavainuista; laukauksen jälkeen haku tehostui. Jäljestys: hyväksytty. Tarkkaa sopivavauhtista jäljen 



päällä jäljestämistä; kaatoa nuuhki. Vesityö: hyväksytty. Halukkaasti veteen, nouto rantaan. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: yhteistyö toimii tällä parilla rauhallisesti tuottaen tulosta. 
Jäljestämiskokeet: Ristijärvi 8.7. Sanna Rantanen AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Dino nuuhkii 
alkumakauksen ja lähtee ohjattuna määrätietoiseen pääosin maavainulla etenevään sopivavauhtiseen työhön; 
jälkeä edetään hienosti, ainoastaan kerran kokeen ensikertalainen ihmettelee pienen hetken takana tulevaa 
tuomaria ja kerran kaksi pientä tarkistusta jäljen välittömässä tuntumassa; kulmat aivan tarkasti jäljen mukaan; 
ensimmäinen makaus jää huomiotta, toisella pysähdytään  nopeasti ja nuuhkaistaan makausta; kaadolle suo-
raan, jää nuuhkimaan sorkkaa; erittäin mallikas suoritus jossa pienet pistemenetykset vain ensimmäiseltä 
makaukselta ja kolmannen osuuden alun pienestä tarkistelusta. Kolari 20.8. Juhani Heikniemi AVO 1 (a-6, b-11, 
c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Dino ohjatusti jäljelle, Dino jäljestää reipasta vauhtia häntä iloisesti heiluen ja pää-
osin maavainua käyttäen; ensimmäisellä ja viimeisellä osuudella ilmeisesti poron jäljet aiheuttivat jonkin verran 
tarkistuksia jäljen sivuille, jonkin verran myös voimakas sivutuuli vaikeuttaa työskentelyä näillä suorilla; toinen 
suora jälkitarkkaa työtä; ensimmäisellä kulmalla makaus merkataan ja tausta tarkistaen uuteen suuntaan, 
toisella kulmalla nopea merkkaus ja suunnantarkistuspyörähdys; kaadolle tullaan jälkeä pitkin ja jää sitä kiinnos-
tuneena nuuhkimaan. 
 
LAMMENPEIN AURORA 20694/16 s.25.2.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se & No Jva BaltV-17 
Flushing Meadow’s Dirac e. Fi Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Cinderella kasv. Kaisu Kärnä 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminin tik med tunnt nosparti, vackra välformade sunda ögon, utmärkt öronansättning, tillräckligt förbröst, ok 
vinkel fram och bak, stark rygg, passande benstomme, tillräcklig knävinkling, rör sig ok när hon vill, utmärkt päls-
kvalitet, trevligt temperament. Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, riittävä luusto, narttumainen pää, kuono-osa saisi olla täyteläi-
sempi, eturintaa saisi olla enemmän, hyvä rungon syvyys, vahva selkä, hyvät liikkeet. 
 
LEADING-LIGHT BADA BING BADA BOOM 42744/15 s.19.5.2015 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light 
Cosmic Girl kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 10 kk, 
hyvän kokoinen, kauttaaltaan kapea ja kevyt, kaunisilmeinen pää joka voisi olla vahvempi, oikea purenta, hyvä 
kaulan pituus, rungon tulisi olla leveämpi ja syvempi, niukka eturinta, oikein kulmautunut takaa, riittävästi edestä, 
liikkuu tänään selkää pyöristäen, tarvitsee vielä aikaa ja itseluottamusta. 
 
LEADING-LIGHT BETTY BOOP 42743/15 s.19.5.2015 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic Girl 
kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 22 kk, 
oikea koko ja mittasuhteet, hieman kevyt ja kapea pää, oikea purenta, riittävä kaula, runko saisi olla leveämpi ja 
syvempi sekä eturinta selvempi, oikein kulmautunut takaa, niukasti edestä, saisi liikkua vakaammin edestä, ok 
karvan laatu, saisi olla itsevarmempi. 
Taipumuskokeet: Kouvola 8.7. Taru Kalkkila SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
LEADING-LIGHT BRIDESMAID 42745/15 s.19.5.2015 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic Girl 
kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years old, pleasant girl with a pretty head, a little shallow in forechest and depth of chest, wide in front, nice tight 
feet, good bend of stifle and compact body, tailset is a little low, movement quite good. 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 17.6. Heidi Kaatiala ja Heli Väätäjä. 
 
LEADING-LIGHT ELEGANCE AT A GLANCE 25757/12 s.20.3.2012 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. 
Leading-Light Like It Or Not kasv. Satu Laitinen 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 4.6. Rauli Markelin AVO 1 (a-5, b-8, c-6, d-14, e-3, f-4 = 40 pist). Iitulle osoitetaan 
alkumakaus josta itsenäisesti jäljelle, sitä edetään enimmäkseen maavainua käyttäen reipasta kävelyvauhtia; 
ensimmäinen osuus lähes jäljen päällä; toisen osuuden alussa laajat tarkistukset jotka selvittää itsenäisesti, 
osuuden loppu ja kolmas osuus välillä jäljen päällä, välillä polveillen jäljen sivuilla; makaukset merkataan pysäh-
tyen ja nuuskien ja kulmat jäljen mukaisesti; sorkan nuuski ja jäi viereen. 
 
LEADING-LIGHT LADY MANHATTAN 48119/11 s.17.7.2011 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi 
Jva TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Backhills One Of A Kind kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 v, oikea 
koko, kauttaaltaan kapealinjainen ja kevyt, kapea korkea kallo-osa, oikea purenta, hyvä kaula, runko saisi olla 
leveämpi ja syvempi sekä eturinta selvempi, oikein kulmautunut takaa, niukasti edestä, liikkuu riittävän tehok-
kaasti, hyvä karvan laatu, varma käytös. 
 
LEADING-LIGHT SENSUELLA ISABELLA FI RTva 57323/09 s.11.10.2009 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. Fi 
Mva JV-07 Leading-Light I Say I Say I Say kasv. Satu Laitinen 
Rallytoko: Janakkala 12.3. Anna Klingenberg MES HYV (94 pist). Janakkala 12.3. Tiia Hämäläinen MES HYV 
(94 pist). Lohja 30.4. Taru Leskinen MES HYV (74 pist). Lohja 30.4. Jaana Karppinen MES HYV (97 pist). 
Janakkala 14.7. Pia Heikkinen MES HYV (81 pist). Hattula 30.7. Hannele Pirttimaa MES HYV (90 pist). 
Seinäjoki 19.8. Iiris Harju MES 0 (- pist) Hyl. 



 
LEPÄNOJAN BERTHA 12129/12 s.13.10.2011 i. Apelhöjdens Othello e. C.I.B C.I.E Lt & By & Ro & Md Mva Ro 
& By GrMva SiV-15 BaltV-16 LvVV-17 Flyers Xtra Black kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely feminine head, good neck, short upper arm, compact body, in rock hard condition, a sound mover. 
 
LEPÄNOJAN JUST VAAN PARAS 56004/14 s.27.10.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Lepänojan 
Bertha kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
type, good shape of head but head too small for her overweight body, lovely silhouette, nice coat, correct croup, 
needs more control to move better. 
 
LEPÄNOJAN KALLEIN AARRE 39511/15 s.3.6.2015 i. Merry Cocktail’s Bliss e. Fi & By Mva Sasa van de 
Dollardhoeve kasv. Riikka Torikka 
Taipumuskokeet: Heinola 23.8. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen sylikoira, 
iloisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva narttu. Haku ja laukaus: hyväksytty. Hyvää vauhdikasta hakua; innokas 
hakija, käyttää maavainua, tottelee hyvin, on ohjattavissa; laukauksesta jatkaa hyvää hakua. Jäljestys: hyväk-
sytty. Varmaa vauhdikasta jäljestystä, kulma hyvin vaikka ohjaaja pudotti liinan; käyttää hyvin maavainua, kaato 
kiinnostaa. Vesityö: hyväksytty. Innokas ja hyvä uimari, tuo pukin rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Myy totte-
lee hyvin ja on ohjattavissa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvä pari, kaikki osa-alueet toimivat erinomaisesti. 
 
LEPÄNOJAN MINUN OLGA By Mva 18498/16 s.20.1.2016 i. Ee & Lv JMva Breeze Xante Avec e. Lepänojan 
Domino kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
proportioned, nice turn of stifle, attractive expression, good set of ears, nice spring of rib, front movement bit 
loose. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue 
roan and tan, overall nice shape, good layback of shoulder, good upper arm, nice set of tail which she uses on 
the move, very happy little girl, moved ok. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada NUO ERI 1 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Well proportioned, good angulations in front and rear, good ribs, head has 
correct proportions, eye could be more full and soft, has correct tailset. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila NUO 
ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman tukevassa kunnossa esitetty nuori narttu, kaunis pää ja 
ilme, erittäin hyvä kaula, vahva runko, selässä pientä pehmeyttä, erittäin hyvät raajat, hyvä karva, liikkuu erittäin 
hyvin, miellyttävä käytös. 
 
LEPÄNOJAN NÄILLÄ MENNÄÄN 33919/16 s.22.4.2016 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lecibsin Stars In The Sky 
e. Lepänojan Greeme Karamelli kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct 
proportions and balance, very nice dark eyes, good topline, short loin, nice spring of ribs. Kellokoski ER 3.6. 
Paul Read, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Black, overall very nice shape, 
moves a little narrow behind and not best of fronts, a little heavy which spoils her movement, nice dark eye. 
Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing 
type with sweet soft expression, nice dark eye, good spring of ribs, gay merry movement. 
 
LEPÄNOJAN OMA UNELMA 33661/17 s.28.4.2016 i. Cassom Twist’n‘Shout e. Lepänojan Kallein Aarre kasv. 
Riikka Torikka 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Jose Romao Pereira Silva, Portugali BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Excellent type, très bonne tête, bonnes angulations, j’aimerais plus d’ossature et une meilleure ligne 
de dos. Hyvinkää PN 8.10. Maija Mäkinen BABY 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
kk, suloinen narttumainen pentu, hyvät mittasuhteet, ylälinjassa vielä pehmeyttä, kaunis nartun pää, tummat 
silmät, hyvät huulet, hyvä purenta tulossa, hyvä kaula, tilava runko jossa pentupyöreyttä, tasapainoiset kulmauk-
set, sopiva luusto, lupaava turkki, iloisesti käytetty häntä, liikkuu tasapainoisesti, reipas käytös. 
 
LINE SAM GIVE ME GIVE ME GIVE ME SE43043/2014 s.10.6.2014 i. Line Sam Special Black e. Line Sam Hot 
Geyser kasv. Tord Lundborg, Ruotsi 
Näyttelyt: Lemland RN 21.5. Viveca Lahokoski AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tik av 
mycket god typ, vackert feminint huvud med mjukt uttryck, något kort hals, skuldran kunde vara något mera 
tillbakalutat, något rakt överarm, knapp förbröst, något uppdraget baklinje, utmärkt benstomme, rör sig trångt 
bak, skulle få mera räkvid i sidårörelse. 
 
LINGONBERRY’S ESTEE LAUDER 15101/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 
DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla 
Henriksson 
Näyttelyt: Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa AVO ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, täyteläinen kuono, hyvät korvat ja silmät, hyvä pitkä 
kaula, hyvä rungon syvyys, vahva leveä lanne, vahvat hyvin kulmautuneet raajat, erinomaiset lapakulmat, tiiviit 
käpälät, hieman kapeat takaliikkeet, sivuliikkeessä etuaskel saisi olla pidempi, hyvä karva. Rovaniemi RN 6.5. 
Riitta Niemelä KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, sopi-
va vahvuusaste, hyvä pään pituus, vahva kuono-osa, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen rungon tilavuus, tiivis 



vahva lanne, sopiva luusto, hyvin kulmautunut, vaivattomat liikkeet kaikilta suunnilta, hyvä hännän käyttö, erin-
omainen turkki ja hapsutus, iloinen luonne. Rovaniemi RN 20.5. Tuula Savolainen KÄY EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2 v 7 kk, hyvät mittasuhteet, kaula voisi liittyä lapoihin sulavammin, hyvät pään linjat, 
hieman vaaleat silmät, hyvä eturinta, tilava rintakehä, hieman pitkä lanne, hieman jyrkkä lantio, hyvin kulmautu-
nut takaosa, suorahkot olkavarret, hyvin kannettu häntä, sivuliikkeessä askeleen tulisi olla tehokkaampi, hyvä 
turkki ja hapsut. Sodankylä RN 28.5. Vesa Lehtonen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hie-
man pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä pää, hieman etuasentoinen lapa, hyvä kaula, ylälinja saisi olla sulavampi, 
hyvä runko, hieman pitkä lanne, liikkuu vapaalla askeleella mutta painuu hieman edestä, hvyä karvan laatu. 
Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia KÄY ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct 
size and substance, just bit longer in shape, good head proportions, well filled muzzle, sufficient neck, could 
have more angulations in both ends, excellent ribcage, could have stronger topline, sufficient movement, correct 
coat quality. 
 
LINGONBERRY’S LAURA BIAGIOTTI Fi & Se(n) Mva 15100/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 
DkV-12 MV-13 DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love 
kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla AVO ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA VSP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, kaunis nartun pää, hyvä purenta, silmät ja korvat, kau-
nis kaula ja ylälinja, erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä luusto, hyvä eturinta ja runko, hyvä karva-
peite, erinomaiset liikkeet. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bigger girl, very well balanced, excellent shape of head, proper neck, 
very well angulated, excellent ribcage and forechest, correct topline, very typical movement, beautiful standing 
picture, excellent coat and temperament. Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Merry, friendly, sporty, compact with good head and expression, should have 
less skin under the neck, not too long strong neck, strong level back, should have a little more forechest, 
excellent hindlegs angulations, powerful, free and easy movement, good presentation, typical representative of 
the breed. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well up on her legs, good size, feminine little long head, slightly flat in skull, good bite, neck of good length, 
balanced angulations in front and rear, good ribs, little long in loin, good croup, moves balanced with good drive, 
little open in front, good coat and temperament. 
 
LINGONBERRY’S STELLA MCCARTNEY 15103/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-
13 DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla 
Henriksson 
Näyttelyt: Raahe RN 7.5. Elena Ruskovaara AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen 
tyyppinen, laadukas narttu joka ei valitettavasti ole arvoisessaan kunnossa, hyvä luusto, erinomaiset linjat ja 
mittasuhteet, hyvä rintakehä mutta nyt pyylevä, hyvin kauniin mallinen narttumainen pää, kauniit silmät, erin-
omainen raajarakenne, hyvä karva, käyttää erinomaisesti häntäänsä liikkuessa, ponnekkaat yhdensuuntaiset 
takaliikkeet, turhan korkeat etuliikkeet, esitetään erinomaisesti, tarvitsee uuden annoskoon. 
 
LUMOAVA VENUS 30525/13 s.15.3.2013 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. Tähtimetsä Hilma kasv. Taina 
Jokinen 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 20.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Mandi on 
ystävällinen ja vilkas koira, se on kiinnostunut myös muista koirista. Haku ja laukaus: hyväksytty. Mandi aloittaa 
heti tehokkaan vauhdikkaan hakukuvion, ajoittain hyvin laajan; se toimii maavainua käyttäen; laukausta se jää 
kuuntelemaan hetkeksi ja sitten se jatkaa hienoa työskentelyä. Jäljestys: hyväksytty. Alkumakauksen Mandi 
nuuhkii ja aloittaa sitten maavainuisen jäljen molemmin puolin aaltoilevan työskentelyn; kulma tarkasti, kaatoa 
Mandi tutkii kiinnostuneena. Vesityö: hyväksytty. Mandi odottaa rauhallisesti lupaa ja puhlahtaa sitten veteen ja 
tuo pukin rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Mandi tottelee, joskin vaatii pari kolme käskyä ennen kuin antaa 
kytkeä itsensä; hakua olisi ihana jatkaa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan joka hyvin 
luottaa koiraansa. 
 
LYRICALS MAJORSMINOR 20760/14 s.13.2.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet 
Universal Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely moving golden bitch, shows real extension in front and drive from behind, sweet head, short compact 
body, good quarters. 
 
LYRICALS MELODY OF THE NIGHT 54894/16 s.8.11.2016 i. Willy Wonka Z Chalupecké Louky e. Lyricals 
Majorsminor kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Helsinki PN 23.4. Marja Kosonen BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä oleva narttupentu jolla hyväilmeinen pää, oikea purenta, hyvä eturinta, ikäi-
sekseen erinomainen rungon vahvuus, hyvä vahva lanne, hyvä raajaluusto, hyvä hännän kiinnitys, oikea karvan 
laatu, tyylikäs liikkuja, jännittää hieman kehää, kuitenkin hyvä luonne. Hyvinkää PN 29.4. Tuula Savolainen 
BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk, kaunislinjainen nuori narttu, 
kaunis pää ja ilme, kaunis huulilinja, sopivasti eturintaa, hyvä tilava rintakehä jossa hyvä pituus, edestä vielä 
hieman kapea, hyvin kulmautunut takaa, hieman lyhyet olkavarret, sivuliikkeessä tehokas askel, etuliikkeet saa-
vat vielä vakiintua, kauniisti kannettu häntä. Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY 4. Suhtautu-



minen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty 7 months old black and tan bitch, good body proportions, a little fine in 
bone and upright in shoulder, enough rib for age, good quarters, tailset a little low, moved straight, a little close 
behind. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine, good size, type and proportions, very nice head, good neck, correct topline, nice body, excellent coat 
and condition, good mover. 
 
LÄPPIKSEN ELLE VAAN 19563/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Liver, 
narrow in head, light eye, lacks depth to body, very fine bone, moved happily, long in loin. 
Taipumuskokeet: Heinola 23.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Vilkas nuori narttu 
on kiinnostunut tutustumaan mutta etenkin esille asetettu fasaani kiinnostaa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Myytti 
aloittaa energisen, maavainuisen, hyväkuvioisen haun; laukaus innostaa sitä vielä jatkamaan samaa railakasta 
työtahtia. Jäljestys: hyväksytty. Valtavalla innostuksella maa- ja ilmavainua käyttäen edetään hosuen jäljen 
molemmin puolin; kulma oikaisten tullaan kaadolle jota Myytti hetken nuuhki. Vesityö: hyväksytty. Taitavana 
uimarina Myytti lähtee suoritukseen heti luvan saatuaan ja tuo riistapukin rannalle ohjaajan eteen. Tottelevai-
suus: hyväksytty. Mallikkaasti totteleva nuori vilkas narttu. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: vilkas koira on äärettö-
män hyvin ohjaajan hallinnassa; eleettömästi toimiva pari. 
 
LÄPPIKSEN ELOHIIRI 19564/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Black, narrow all the way through, lacks depth in body, fine in bone, moved happily but with no real drive or 
correct animation. 
Rallytoko: Hämeenlinna 9.9. Taru Leskinen ALO HYV (97 pist). Lahti 4.11. Tiia Hämäläinen ALO HYV (94 
pist). 
 
LÄPPIKSEN ELOVEENA 19565/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Rallytoko: Kalajoki 30.9. Jaana Karppinen ALO HYV (87 pist). Kalajoki 30.9. Jaana Karppinen ALO HYV (90 
pist). 
 
MANACA’S BY THE WAY Se Jva SE42778/2011 s.29.5.2011 i. Se(n) Mva QuilMhair Innis-Dubh e. Se(n) & No 
Mva Se Jva PMV-06 Manaca’s Undesinged Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 
years old bitch, sweet head and expression, nice neck, compact body, good straight front and turn of stifle, 
moved quite well, nails a little long, good tail carriage, very happy on the move using her tail well. 
 
MANACA’S NEAT AS A PIN 31154/16 s.13.10.2015 i. Se(n) Mva Se Jva SeV-10 Manaca’s Walk On The Wild 
Side e. Manaca’s Strawberry Fields kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, excellent 
angulation of shoulders, very nice shape of ribs, nice head, nice coat, movement and temperament. Turku KR 
12.8. Roxana Opris, Romania NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, good 
pigmentation for this colour, a bit short in legs, prefer more chiselled skull, excellent neck, deep chest, quality 
bones, excellent ribcage, excellent texture of coat, moves happily with happy tail, prefer more size on legs. 
 
MANACA’S SARA SMILE C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 37456/11 s.24.6.2010 i. Se(n) 
Mva Se Jva SeV-10 Manaca's Walk On The Wild Side e. Se Mva Se Jva Très Coquette vom Schloss Hellenstein 
kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Mikkeli RN 12.8. Virpi Montonen VAL ERI 1 SA PN1 ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen tyyppi ja hyvät mittasuhteet, hyvä pitkä pää, otsapenger ja miellyttävä ilme, hyvä kaula ja 
tiivis ylälinja, hyvin kulmautunut, erinomainen vankka runko, hyvä leveä reisi ja matala kinner, hieno karvan laatu 
ja näyttelykunnostus, liikkuu hyvällä askelpituudella erittäin iloisella spanieliasenteella, varsin miellyttävä koko-
naisuus. 
 
MANDOLIC MAGNOLIA 20510/17 s.1.2.2017 i. Westerner Take Off e. Mandolic Zinnia kasv. Tarja Karjalainen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminine, of good size, nice head, good expression, correct bite, long neck, balanced angulations, for age 
well developed in body, good tailset, moves with good step, typical cocker, needs more training. 
 
MANDOLIC NEPETA 50756/15 s.25.8.2015 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Mandolic Gloriosa kasv. 
Tarja Karjalainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pitkärunkoi-
nen ja vielä kauttaaltaan kapea narttu, oikealinjainen mutta vielä kapea pää, hyvä luusto, kapea eturinta ja 
runko, hyväasentoinen häntä, liikkuu tehokkaalla sivuaskeleella, hyvä turkki, tarvitsee aikaa. 
 
MANDOLIC SILENE 25776/15 s.22.3.2015 i. Westerner Higher Up e. Mandolic Jasione kasv. Tarja Karjalainen 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 5.8. Virpi Väisänen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 



MARGATE AS IF Fi Mva 11550/13 s.21.11.2012 i. Fi Mva Triplet Cullinan I e. Margate Take It Personal kasv. 
Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Golden, nice head and eye, good reach in neck, short square body, short in loin, nice front, in good coat and 
condition, moved and showed well. Alavus KR 11.6. Katja Korhonen VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 4½ v, erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet ja koko, kauniit pään linjat ja miellyttävä 
ilme, purenta ok, kauniit korvat, kaunis ylälinja, hyvä kaula, eturinta ja rungon täyteläisyys, tasapainoisesti 
kulmautuneet raajat, kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, erinomainen turkin laatu ja hännän kiinnitys, liikkuu 
yhdensuuntaisesti takaa, erinomainen sivu- ja etuliike, miellyttävä kokonaisuus. Vesilahti RN 12.8. Elena 
Ruskovaara VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen tyyppinen, rungoltaan 
hyvin täyttynyt, sopivaluustoinen mallikas narttu, sopivat raajojen kulmaukset, sopivasti kaulaa, levollinen ilme, 
kaunis liioittelematon pää, hyvät tumman ruskeat silmät, hyvä karva, joustavat hyvät liikkeet, sopiva askelpituus, 
käyttää häntäänsä tarpeeksi liikkuessa, maltillinen käytös. 
 
MARGATE GHOST WHISPERER 16675/16 s.15.1.2016 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Margate Polly 
Flinders kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, 
vielä kauttaaltaan kapea narttu, saisi olla rungoltaan huomattavasti lyhyempi, kaunislinjainen pää, hyvä ilme, 
hyvä kaula, vahva selkä, vahva luusto, pitkä lanneosa, niukat kulmaukset edessä ja takana, hyvä häntä, oikea-
laatuinen mutta niukka turkki. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Good size and proportions, not in the best coat condition, very nice head, correct bite, good eyes and 
ears, good topline, slightly longer in loin, needs more angulations at both ends, good mover, well presented. 
 
MARGATE PRETTY LITTLE LIAR HeJW-16 TlnJW-17 TlnW-17 16674/16 s.15.1.2016 i. Fi Mva Dreamfilla’s 
Bannana e. Margate Polly Flinders kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Lovely golden bitch, good head, dark eye, good earset, nice front, short deep body, great turn of stifle width 
width, short below the hock, correct set of tail, strong quarters, moved happily, a little close behind. Alavus KR 
11.6. Katja Korhonen JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 kk, erinomai-
nen tyyppi, hyvät mittasuhteet ja koko, miellyttäväilmeinen nartun pää, purenta ok, kauniit silmät, hyvät korvat, 
erinomainen kaula, ylälinja ja runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvä raajaluusto, hyvä turkin laatu ja häntä, 
ahtautta takaliikkeissä, yhdensuuntaiset etuliikkeet, hyvä sivuliike. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila NUO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen narttu erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvän 
mallinen feminiininen pää, ystävällinen ilme, hyvä kaula, niukka eturinta, hieman niukasti kulmautunut edestä, 
oikean mallinen runko, hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaosa, oikea-asentoinen häntä, hyvälaatuinen turkki, 
hieman leveät etuliikkeet, liikkuu hyvin takaa, miellyttävä luonne. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, 
Slovenia NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months, good size and 
type, correct head, excellent pigment, good bite, excellent earset, strong neck, good topline, very well developed 
front, excellent angulations, very good coat quality. Vesilahti RN 12.8. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 SA PN1 
SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen tyyppinen, hyvin narttumainen, hyvä luusto, 
ikään nähden hyvä rungon tilavuus, hyvin rakentunut takaosa, kaunis kaula, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä 
nartun pää, tummat vähän pyöreät silmät, kauniit pään linjat, käyttää hyvin häntäänsä liikkeessä, sujuvat reip-
paat liikkeet, esiintyy hyvin, ikään sopiva karva. Helsinki KR 3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi NUO ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 19 months, good size and proportions, nice feminine head, a bit round and loose 
in eye, good earset, enough neck, strong topline, a bit short in croup, balanced angulations, good spring of rib, 
adequate bone, moves with enough reach and drive, a bit close behind but with merry tail, enough coat for 
today. 
 
MARGATE WHAT IF 11215/17 s.26.11.2016 i. Honeywater’s Catch Of The Day e. Fi Mva Margate As If kasv. 
Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sweet golden bitch of good proportions, good neck and shoulders, short in body with good tailset, moved 
straight holding topline, a little fine throughout. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada JUN ERI 4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Head of equal proportions, eyes a little bit watery, sufficient front angulation, 
stands a little east-west, on the move has good drive but lifting a little bit in front. Kouvola RN 22.10. Paavo 
Mattila JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen nuori narttu jolla kaunis pää, erin-
omainen ilme ja kaula, sopusuhtainen hyvin kehittynyt runko, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät raajat, hyvin lupaava 
karva, erinomaiset liikkeet, miellyttävä käytös. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali JUN ERI 3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head and expression, correct bite and neck, could be more angulated in 
front, well behind, good ribcage, moves well behind, loose in front, good coat. 
 
MERAZURE NOSTALGIC AZURE Lt Mva 36839/09 s.6.5.2009 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva Uy JMva MV-05 V-09 
PMV-09 MVV-12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Merazure Tan Azure Dream kasv. Merja 
Kämäräinen 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
substance, nice front assembly, well sprung ribs, topline bit soft, could use more legs for balance. Kellokoski 
ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 years old black bitch, 



still showing may of the qualities she had as a young bitch, classical head, short in body, good turn of stifle, 
moved and showed well. 
 
MERAZURE RICH-IN LUCK Ee Mva Ee JMva 13986/11 s.3.1.2011 i. Ee JMva Northworth A Winning Card e. Lt 
Mva Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good balance, nice moving, attractive expression, dark eye, low set ear, good spring of ribs. 
 
MERAZURE WHISPER OF FAME Ru & Lt & Lv & Ee & Balt JMva 27037/14 s.10.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee & Lv 
& Lt & Ru & Balt Mva EeV-06 Vitahotellets Aragon e. Ee Mva Ee JMva Merazure Rich-In-Luck kasv. Merja 
Kämäräinen 
Taipumuskokeet: Mikkeli 13.8. Ville Lahtinen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Anni on erittäin 
rauhallinen koira joka tulee kutsusta tervehtimään, antaa rapsutella, tulee toimeen toisten koirien kanssa. Haku 
ja laukaus: hyväksytty. Erinomaisella etäisyydellä tapahtuvaa innokasta hakua, Anni risteilee ohjaajan etu-
puolella kattaen kuljetun maaston melko hyvin; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa hyvää työskentelyä.  Jäljestys: 
hyväksytty. Rauhallinen ohjaus jäljelle jonka jälkeen Anni aloittaa rauhallisen ja tarkan jäljestyksen; koko matka 
hyvin kaadolle jonka Anni nuuhkii. Vesityö: hyväksytty. Epäröiden veteen mutta noutaa toisen heitetyistä pukeis-
ta. Tottelevaisuus: hyväksytty. Anni tottelee ohjaajaansa erinomaisesti. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: mukava pari 
jonka yhteistyö rauhallista ja eleetöntä; Anni pitää hyvin yhteyttä ohjaajaansa ja ohjaaja antaa Annille selkeitä 
rauhallisia käskyjä. 
 
MERAZURE WINDFALL 27040/14 s.10.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru & Balt Mva EeV-06 Vitahotellets 
Aragon e. Ee Mva Ee JMva Merazure Rich-In-Luck kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Sulkava RN 6.5. Paavo Mattila AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
tukevassa kunnossa esitetty kaunis narttu, hyvä pää jossa otsapengertä voisi olla hieman enemmän, vahva 
runko, hyvä ylälinja, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kotka KV 17.6. George Schogol, 
Georgia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, overdone in substance, good lines of 
head and very good earset, quite correct profile, overfed. 
 
MERAZURE YOWLING WINNER 29439/16 s.1.5.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lt 
Mva Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well balanced black, good dark eye, nice head, good neck and shoulder, good upper arm placement and lay of 
shoulder, short deep body, good turn of stifle, good depth and width for age, could be presented better, very 
happy. 
 
MERAZURE YSABEL EeJV-17 29437/16 s.1.5.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lt 
Mva Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 months 
old female, very good in size, excellent head type, very good shoulder placement but could have deeper ribcage 
which makes legs straight, bit narrow also in movement which is the reason for the ribcage, correct in rear, bit 
unbalanced in movement because of her front, beautifully groomed, beautiful presentation, excellent colour and 
temperament. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Nice black bitch, sweet feminine head, body well developed for age, rather straight in shoulders, 
strong hind angulation, short compact body, a bit unbalanced in movement, not enough reach for the drive, nice 
coat and character. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Femi-
niininen, hyvin sievä kokonaisuus, oikeat mittasuhteet ja sopiva vahvuusaste, sievä nartun pää, kauniit tummat 
silmät, lupaava rungon malli joka saa vielä iän myötä täyttyä, kaunis turkki, sopusuhtaiset kulmaukset, kevyet 
liikkeet, eturaajoissa vielä kovasti ulkokierteisyyttä, vaatii vielä lisää itsevarmuutta ja kokemusta jotta saa kehäs-
sä itsestään kaiken irti. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Beautifully headed black, good dark eye, correct shape, short deep body, great turn of stifle, nice set 
of tail, good front, moved happily with drive, well presented, good coat. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kana-
da JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing type, sweet expression, well proportioned 
head, well angulated front and behind, gay merry movement. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila JUN ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori narttu, hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis 
kaula, erittäin hyvä runko, sopivasti kulmautuneet hyväasentoiset raajat, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miel-
lyttävä käytös. 
 
MERRY COCKTAILS ODDS-ON 47298/16 s.14.4.2016 i. Eternal That’s The Way Esqueen e. Merry Cocktails 
Xenia kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tukevassa kunnossa esitetty, kaunis pää ja kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvä luusto, ok kulmaukset ja 
hyvä ylälinja, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, 
Kroatia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type and size, a bit doggy face, well set ears, 
neck is long enough, good topline, well angulated in front and rear, could have more reach in front when moving. 
 
MERYL BLACK DOVE Fi Kva Fi Jva 33467/09 s.28.3.2009 i. Priorsmeadow Spurt e. Timsgarry Bell kasv. 
Maria Müllersdorf, Ruotsi 



Metsästyskokeet: Ruovesi 30.9. Mark Clifford VOI 2 (70 pist). Ruovesi 1.10. William Megaughin VOI 0 (40 
pist). Joroinen 29.10. Tuomo Kotasaari VOI 1 (75 pist). 
 
MIKLAUS BLACKBERRY 47431/13 s.24.8.2013 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Miklaus Pola kasv. Anne 
Woivalin  
Rallytoko: Sievi 10.6. Heli Kelhälä ALO – (0 pist). 
 
MIKLAUS HAZELNUT 11292/14 s.5.12.2013 i. Derrycullen Moonstone of Moelfamau e. Miklaus Nappi kasv. 
Anne Woivalin  
Metsästyskokeet: Janakkala 28.11. Lauri Kanerva VOI 2 (62 pist). 
 
MIKLAUS HILPI 30700/15 s.18.4.2015 i. Fi Kva Namusillan Hiili Ukko e. Miklaus Onpa Lysti kasv. Anne 
Woivalin  
Metsästyskokeet: Orivesi 24.9. Lauri Kanerva AVO 3 (59 pist). 
 
MIKLAUS ONPA LYSTI ER35438/12 s.19.5.2012 i. Banducia Oden e. Gun Choice Black Pearl kasv. Anne 
Woivalin 
Jäljestämiskokeet: Ikaalinen 21.7. Karla Sohlman VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Lysti tutkii 
lähtömakauksen ja saatetaan hyvin veriuralle, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään maa- ja ilma-
vainua sekaisin; kaikki osuudet edetään hyvin, käyttäen pientä aaltokuviota; matkan aikana tehdään parit 
pyörähdykset jäljen jommalle kummalle puolelle joka osuudella, kuljetaan pätkiä myös aivan jäljen päällä; ensim-
mäinen kulma (jolla katko) veretyksen lopusta kaarroksella sekä jalanjälkiin tukeutuen jatkoon, toinen kulma 
tarkasti, kolmas pienellä pyörähdyksellä takaa; kaikki makaukset osoitettiin hyvin; Lystin työskentelyä oli ilo 
seurata, annettu työtehtävä oli helppo ja se hoidettiin alusta loppuun hyvin; tänään pisteitä pudottaa matkan 
aikana tulleet pyörähdykset; koirakon yhteistyö oli äänetöntä ja hyvää. Orivesi 13.8. Karla Sohlman VOI – (0 
pist). Lysti tutkii alkumakauksen hyvin ja saatetaan jälkiuralle mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa 
käytetään pääosin maavainua; ensimmäinen ja toinen osuus ja liki kolmannen osuuden loppua edetään pientä ja 
vähän isompaa aaltokuviota käyttäen, matkaan mahdutetaan parit pienet ja isot pistot sekä rengastukset; myös 
haavakko lehtokurppa huomataan jäljen sivusta, pitkään mietitään menisikö vai ei, sitten viedään narun jatke 
katsomaan tilanne, todettiin lintu jo liki kuolleeksi ja päästettiin paremmille lintumaille ja tästäkin koira vielä 
kokoaa itsensä jatkamaan pätkän matkaa mutta sitten joku vie jäljeltä niin kauaksi että tuomitaan ensimmäinen 
hukka; uusi yritys ja matka jatkuu aaltoillen loppuosuuden sekä puoleen väliin neljättä osuutta, sitten ei enää 
tiedetä mitä pitää tehdä ja istutaan sekä ruokaillaan ruoholla, ohjaaja tuntee koiransa ja keskeyttää kokeen; 
ensimmäinen kulma (jolla katko) veretyksen lopusta rengastetaan ja se teettää töitä, toinen kulma myös teettää 
töitä, kolmas kulma tarkasti; makauksista ensimmäinen, toinen ja neljäs osoitetaan hyvin, kolmannen nuhkaisee 
vauhdista; Lystin työskentely oli tänään kovin säpäkkää ja tarkistelevaa, jäljestää koira kyllä osaa mutta liekö 
vesisade saanut jäljen levälleen ja sen ratkaiseminen teetti töitä; koirakon työskentely oli lopputuloksesta riippu-
matta hienoa katsottavaa. 
Metsästyskokeet: Nokia 26.11. Jouni Klaar AVO 2 (63 pist). 
Vesipelastuskokeet: Salo 17.6. Jan Simolin AVO – (0 pist). Kangasala 19.6. Kim Granholm AVO 2 (80 pist). 
Ähtäri 5.7. Monica Granholm AVO 3 (75 pist). 
 
MOLLY SE10321/2013 s.14.11.2012 i. Upsy Daisy’s Axel e. Mobydix’s Esmeralda Sun Cream kasv.  
Näyttelyt: Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Longer in 
proportions, should be higher on legs, should be more active and powerful, scissor bite, feminine head, nice 
eyes, long neck, level a little longer back, tail can be better carried, in movement should be more powerful, 
should be better presented, a little close in hocks, good coat quality, good pigmentation. 
 
MORIOCA’S BABY DOLL 43369/15 s.25.7.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se & No Jva BaltV-
17 Flushing Meadow’s Dirac e. Pennwick Dragon Of Erebor kasv. Sirpa Auvinen 
Näyttelyt: Sipoo RN 7.5. Johan Juslin JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen 
narttu, erisuuntaiset pään linjat, kevyt kuono, hyvä kaula, kevyt luusto, vahvat käpälät, hyvä lanneosa, tarvitsee 
vankemman ja vahvemman takaosan, turkki on vaiheessa, liikkuu melko hyvin. 
 
MULTIFARIOUS ADALMIINA 49027/11 s.14.8.2011 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Saxaphone Derwent kasv. 
Anne Knuutinen 
Metsästyskokeet: Orivesi 24.9. Lauri Kanerva VOI 3 (58 pist). Joroinen 29.10. Tuomo Kotasaari VOI 2 (65 
pist). Salo 4.11. Raimo Martikainen VOI 1 (76 pist). Salo 5.11. Arto Kurvinen VOI 2 (63 pist). 
 
MULTIFARIOUS ANSTIINA 49029/11 s.14.8.2011 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Saxaphone Derwent kasv. 
Anne Knuutinen 
Metsästyskokeet: Joroinen 2.9. Juha Tuomanen AVO 2 (74 pist). Joroinen 3.9. Juha Tuomanen AVO 2 (71 
pist). Soini 7.10. Mauri Koivuporras AVO 2 (67 pist). Soini 8.10. Mauri Koivuporras AVO 1 (87 pist). Joroinen 
29.10. Tuomo Kotasaari VOI 2 (67 pist). 
 
MUSKETTIKOIRAN YAVANNA Ee Mva 18260/13 s.26.1.2013 i. Toalmark Jove e. Fi & Ee Mva Lt & Ee JMva 
BaltJV-09 Muskettikoiran Zafira kasv. Pirjo Toivakainen 



Näyttelyt: Sulkava RN 6.5. Paavo Mattila VAL EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
hyvä narttu, kaunisilmeinen pää jossa otsapengertä voisi olla hieman enemmän, kaunis kaula, hento luusto, 
eturintaa saisi olla enemmän, hyvä ylälinja, erittäin hyvä karva, liikkuu kohtuullisen hyvin, miellyttävä käytös. 
 
MUSKETTIKOIRAN ZAFIRA Fi & Ee Mva Lt & Ee JMva BaltJV-09 58664/08 s.28.10.2008 i. C.I.B C.I.E Pohj & 
Fin & Dk & Ee & Se(n) & No Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Pamela 
kasv. Pirjo Toivakainen 
Näyttelyt: Sulkava RN 6.5. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET BIS4-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunis veteraani oikeilla mittasuhteilla, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, ylä-
linja ja takaosa, hyvälaatuinen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Suonenjoki RN 30.7. Martin Johansson, Ruotsi 
VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välskuret huvud, fint uttryck, framskjuten skuldra, tillräcklig 
bröstkorg, välvinklat bakställ, inte i bästa päls, rör sig med fin steg och stil, utmärkt temperament. Mikkeli RN 
12.8. Virpi Montonen VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja 
sukupuolileima, hyvä pitkä mutta hieman kuivunut pää jossa otsapenger voisi olla selvempi, erinomainen rungon 
vankkuus, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut, hyvä leveä reisi ja matala kinner, turhan runsas ja villava 
karva, liikkuu sopivalla askelpituudella hienosti ryhtinsä säilyttäen, varsin ihastuttava veteraani. 
 
NAMUSILLAN NELLI NUUDELIPÄÄ 53617/15 s.15.10.2015 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Hilda Häkky-
rä kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 18.6. Hanna Lahtinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Rallytoko: Tampere 4.6. Anna Klingenberg ALO HYV (98 pist). Seinäjoki 19.8. Iiris Harju ALO HYV (100 pist).  
Tampere 5.11. Taru Leskinen ALO HYV (96 pist) RTK1. Tampere 17.12. Krista Karhu AVO HYV (85 pist). 
 
NAMUSILLAN RONJA RYÖVÄRINTYTÄR 53618/15 s.15.10.2015 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Hilda 
Häkkyrä kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Metsästyskokeet: Orivesi 24.9. Lauri Kanerva AVO 2 (67 pist). Joroinen 28.10. Tuomo Kotasaari AVO 3 (61 
pist). 
 
NAMUSILLAN SIKURIINA Fi Ava 14175/13 s.29.12.2012 i. Ladysplit’s Dinodas e. Namusillan Purppula kasv. 
Anu Knuutinen-Pöppönen 
Taipumuskokeet: Nakkila 6.8. Elina Jalni SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Metsästyskokeet: Salo 4.11. Raimo Martikainen AVO 2 (73 pist). 
Metsästykokeet, vesilintu: Raahe 2.9. Pekka Eskola AVO 2 (65 pist). Raahe 3.9. Jouni Klaar AVO 2 (72 pist). 
 
NAMUSILLAN SUFFELI 37216/15 s.5.6.2015 i. Friisin Kaira e. Namusillan Purppula kasv. Anu Knuutinen-
Pöppönen 
Taipumuskokeet: Liperi 5.8. Janna Kekkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Pihla on rauhal-
linen ja iloinen, tulee heti nuuhkimaan ja tervehtii kaikki toiset koirat. Haku ja laukaus: hyväksytty. Turpolle tyypil-
listä menoa; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa innokasta hakua; ei tarvitse kehoituksia ja työskentelee itsenäisesti, 
osoittaa selkeästi vahvat hajut; hienoa katseltavaa ja haku oikein sopivaa metsästykseen. Jäljestys: hyväksytty. 
Pihla lähtee innokkaasti jäljelle, käyttää sekä maa- että ilmavainua; kulman tekee tarkasti ja jouhevasti; kulmalta 
vauhdilla kaadolle joka kiinnosti kovasti. Vesityö: hyväksytty. Hyppää pukin perään ja tuo sen ohjaajan käteen. 
Tottelevaisuus: hyväksytty. Pihla on tosi tottelevainen ja kuuntelee ohjaajaansa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
yhteistyö on sujuvaa ja eleetöntä; tätä paria on mukava katsella. 
 
NEPPARI’S POSH’N’SPICY 15199/15 s.20.12.2014 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super Trouper e. 
Tamalanna Danthonia Gracilis kasv. Riikka Virkki 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 15.7. Ville Lahtinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Tottelevaisuuskokeet: Pori 15.1. Tiina Heino ALO 3 (121 pist). Kangasala 1.4. Juha Kurtti ALO 2 (152 pist). 
Nokia 2.7. Harri Laisi ALO 3 (128 pist). Rauma 8.7. Ilkka Stén ALO 2 (152 pist). Tampere 6.8. Ilkka Stén ALO 1 
(163 pist). Ulvila 13.8. Vesa Kallio ALO 0 (92 pist). Pälkäne 20.8. Aino Juhantalo ALO 3 (122,50 pist). Pori 17.9. 
Ilkka Stén ALO 3 (127 pist).  
Rallytoko: Valkeakoski 11.6. Jaana Karppinen ALO HYV (72 pist). Kangasala 5.8. Pia Heikkinen ALO HYV 
(74 pist). Nokia 24.9. Kirsi Petäjä ALO HYV (93 pist) RTK1. 
 
NESHPO’S OH ITS A BLUE Fi Mva Se & No Jva NO52740/14 s.29.9.2014 i. Se(n) & No Mva Se & No Jva 
NoJV-12 Carillo Clay Clue e. C.I.E Se(n) & No Mva Cockergold Joy To The World kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia KÄY ERI 1 SA PN2 SERT VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced bitch, correct size and substance, good shape of head, excellent neck, 
excellent angulations in front, sufficient behind, lovely ribcage and forechest, correct topline and tail, moves well 
in all directions. Ylivieska KV 9.7. Vesa Lehtonen KÄY ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA CACIB VSP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen mutta tasapainoinen narttu, hyvä pää joskin toisen silmän 
vilkkuluomi häiritsee ilmettä, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, hieman lyhyt rintalasta, tasapainoisesti kulmau-
tunut, hieman kevyt luusto, huulet saisivat olla täyttyneemmät, liikkuu tasapainoisesti ryhdikkäällä askeleella, 
hyvä käytös. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type, size and proportions, nice head, good neck, correct topline, enough angulations, strong body, 
excellent coat and condition, good mover. Oulu KV 16.7. Athanasios Garivaldis, Kypros KÄY ERI 1 SA PN4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size of female, very active with nice character, nice colour of eyes 



and nose, correct and full bite, correct set of ears, level topline, very nice tailset, deep and wide chest, nice 
angulations, excellent movements. Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tall and strong, compact and sporty, good head, strong not too long neck, level back, 
elbows a little close, paws a little out, strong hindlegs, excellently angulated, well set and carried tail, a little close 
in coming and going, good presentation, good coat. 
 
NESHPO’S QUEEN OF THE NORTH NO53738/15 s.10.10.2015 i. Se(n) & No Mva Se & No Jva NoJV-12 
Carillo Clay Clue e. C.I.E Se(n) & No Mva Cockergold Joy To The World kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. A bigger girl but well balanced, correct head proportions, muzzle could be better filled, excellent neck, 
sufficient angulations at both ends, correct ribcage, could have better forechest, correct topline, moves very well 
around. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia NUO ERI 1 SA PN2 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Bigger bitch of a nice type, excellent coat and condition, good head, correct bit, good topline and 
underline, good angulation, good bone and body, correct coming and going, well presented. Oulu KV 16.7. 
Athanasios Garivaldis, Kypros NUO ERI 1 SA PN2 VASERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice size of female, very active, nice expression, correct colour of eyes and nose, correct bite, correct topline, 
nice angulations, nice coat condition, deep and wide chest, excellent movements. Kemi KV 22.7. György 
Tesics, Unkari NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good in 
size, proprotional, feminine, feminine head, scissor bite, not too long strong neck, level back, should have more 
forechest, good hind angulation, free and easy active and fluent movement, good presentation, excellent coat, 
very sporty dog. 
 
NIGHT WHISPER BLUEBERRY KISS 52133/13 s.25.9.2013 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi 
Jva TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Devil’s Legacy Betty Boob kasv. Mari Salminen 
Näyttelyt: Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen ja 
sievä kompakti narttu, sievä pää, kauniit tummat silmät, hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja ja eturinta, hyvin 
kaartuneet kylkiluut mutta eturinnan tulisi olla pidempi, hyvä luuston vahvuus, reippaat liikkeet, hyvälaatuinen 
karva, miellyttävä käytös. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminine head, correct size, prefer more chiselled skull, smart attitude in the ring, moves well in 
front and back covering the ring, not in best condition of coat but good texture of coat, good tail carriage, 
excellent temperament. 
 
NIGHTLANE’S DON’T DO THAT 32364/15 s.29.4.2015 i. C.I.B Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi & Se & No Jva 
BaltV-17 Flushing Meadow’s Dirac e. Nightlane’s Golden Rose kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erit-
täin hyvä tyyppi, sopiva koko, riittävä luusto, kaunis pää, kaunis ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, 
hyvät etu- ja takakulmaukset, turkki ei tänään parhaassa kunnossa, liikkuu hyvin. 
 
NIGHTLANE’S GOLDENROSE 53349/12 s.14.9.2012 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lt & Balt Mva TlnW-13 
Fi Jva Skjervtun’s Wanna Be e. Nightlane’s Wildrose kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko ja luusto, kaunis narttumainen pää, kaunis kaula, vahva selkä, tilava rintakehä, 
riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, liikkuu hyvin. 
 
NIGHTLANE’S MAKE DREAMS Fi Jva 12002/11 s.5.12.2010 i. Fi Mva Fi Jva Nightlane's Peacemaker e. 
Nightlane’s Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 4.6. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-8, e-3, f-4 = 40 pist). Stellalle näyte-
tään alkumakuu ja ohjataan jäljelle, alkaa sopivaa vauhtia etenevä maa- ja ilmavainuinen jäljestys; ensimmäi-
sellä osuudella Stella tekee muutaman pienen tarkastuslenkin jäljen sivuun ja käy tutkimassa yhden riistapolun; 
toinen osuus jälkitarkasti, kolmannella yksi tarkastuslenkki ja neljännellä useita pieniä; kaikki makaukset kävel-
lään yli tai vain hidastaa; ensimmäinen kulma (jolla katko) veretyksen lopusta jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen, 
toinen narun mittaisella taustatarkistuksella, samoin kolmas; kaadon hajun ottaa ilmavainulla jo kauempaa ja 
aaltoilemalla jäljen päällä löytää sorkalle jonka luo jää haistelemaan; pisteisiin vaikuttaa makausten merkkaa-
mattomuus ja tarkastelut. 
Rallytoko: Ylöjärvi 11.11. Jaana Karppinen ALO HYV (81 pist). Ylöjärvi 30.12. Taru Leskinen ALO HYV (96 
pist). 
 
NOPRAS ALTA MAREA 29687/11 s.14.4.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva 
Ee & Lt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 
PMVV-17 Coastline Johnny B.Good e. Benchmark Explorers Dream kasv. Helena Kiiskinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct type blue roan, nice dark eye, shallow in stop, good upper arm placement, nice turn of stifle, good set of 
tail, moves straight. 
 
NORTHWORTH CLICHÉ OF MINE 18497/15 s.17.1.2015 i. C.I.E By & Cy Mva Northworth Jaggy Wood e. 
Manaca’s Yester Year kasv. Nina Kauhanen 



Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Compact black of great quality, good head, eye, neck and shoulder, short in body, 
great turn of stifle and width of second thigh, moved with great style and purpose. 
 
NORTHWORTH CRASH TEST Fi Mva 18627/12 s.13.1.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Burn 
Baby Burn kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Feminine, compact lady of good breed type, liked her balanced head, moderate neck and 
overall outline, good bones and rib, moved with good, busy and active gait, presented in very good coat and 
body condition. 
Taipumuskokeet: Kaavi 17.6. Janna Kekkonen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
NORTHWORTH EXACT SO ELEGANT C.I.B Fi & Lt Mva MV-14 36299/12 s.24.4.2012 i. C.I.B Fin & Ee Mva 
EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Manaca’s Yester Year kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kauniisti rakentunut tasapainoinen narttu, kaunis pää ja ilme, vahva luusto, erinomainen kaula ja 
ylälinja, erinomaisesti kulmautuneet raajat, hyväasentoinen häntä, liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti, hyvä turkki. 
 
NORTHWORTH JUICY ALMOND 20933/10 s.19.1.2010 i. Help's Cappucino e. Northworth New Target kasv. 
Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi KÄY ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Feminin tik, välskuret huvud, korrekt bett, utmärkt förbröst, ok skulderplacering, stark rygg, lite 
lång i länden, fint kors, utmärkt knävinkel, låg fin has, rör sig med utmärkt steglängd och spänst i ringen, bär 
svansen perfekt i rörelse, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. Kurikka RN 1.7. Pekka Teini KÄY EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen, hieman pitkärunkoinen narttu jolla kaunis pää, hyvä 
kaula ja erinomainen eturinta, hyvä rintakehän muoto, jo hieman voimakkaat takakulmaukset, saisi liikkua edestä 
tiiviimmin. Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali KÄY ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, feminine head and expression, enough length of neck, a bit short 
upper arm, a bit long in loin, good coat quality, not the best today, in very good condition for her age, good 
movement. Vesilahti RN 12.8. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvin narttumainen, tanakkarunkoinen, hyväluustoinen kokonaisuus, lanne voisi olla tiiviimpikin, 
hyvät takakulmaukset, selvä eturinta, tarpeeksi kaulaa, narttumainen pää jossa loiva otsapenger, hyvä silmien 
väri, väritön vilkkuluomi häiritsee vähän ilmettä, riittävän täyttynyt kuono, erinomainen häntä liikkuessa ja kantaa 
itsensä kauniisti, hyvä joustava askellus, esiintyy ja esitetään hienosti. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 6.8. Olavi Nurmiranta AVO 0 (0 pist). Helmi tutkii lähtömakauksen ja aloittaa pää-
sääntöisesti maavainuisen jäljestyksen mutta suuntakrepin jälkeen koira poistuu tarpeilleen ja joudutaan palaut-
tamaan; verijälki ei koiraa tänään kiinnostanut ja koe keskeytetään ensimmäisen osuuden alkupuolella. 
 
NORTHWORTH JUMPER JUST FITS Fi Mva EeV-16 18959/13 s.29.1.2013 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva Ur JMva 
MV-05 V-09 PMV-09 MVV-12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Chancon d’Amour 
kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Feminine bitch, lovely shape and outline, very nice head and expression, normal angulations, very good 
ribcage and forechest, lovely muscles, excellent coat quality, moves with correct energy and balance, lovely 
temperament. 
 
NORTHWORTH KNOT FOR ME 41187/16 s.26.4.2016 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Northworth Me And Me 
kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tik 
med oregelbundet saxbett, något kort nostparti, aningen grov skalle, har förbröst, något rakställd skuldra, stark 
rygg, ok kors, en knapp knävinkel, lite hög has, tunn benstomme, rör sig med kort steg från sidan, visas idag i för 
högt hull, utmärkt pälskvalitet men något urfälld, utmärkt pigment, trevligt temperament. 
 
NORTHWORTH NOTHING COMPARES 52744/16 s.5.10.2016 i. Honeywater’s Catch Of The Day e. HeW-15 
Northworth Target To Hit kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Pello PN 23.4. Hilkka Salohalla BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, erittäin kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, silmät ja korvat, erinomaiset 
pään linjat, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, hyvä luusto ja käpälät, oikein kulmautunut, hyvä 
karvapeite, liikkuu hyvin. Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä PEN 1 KP ROP-pentu. Lupaava 7 kk vanha pentu, 
hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste, erinomainen pään pituus, kauniit tummat silmät, miellyttävä ilme, hyvä etu-
rinta ja runko, sopiva luusto ja kulmaukset, reippaat liikkeet, miellyttävä käytös, lupaava kokonaisuus. Rova-
niemi RN 20.5. Tuula Savolainen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7½ kk, vie-
hättävä narttupentu jolla kaunislinjainen pää, tummat hieman pienet silmät, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut 
edestä, joskin lavat saisivat olla viistommat, tilava rintakehä, aavistuksen pitkä lanne, hyvä takaosa, hyvä häntä, 
keveät pentumaiset liikkeet, pentuturkki, hyvät hapsut, hyvä turkki, reipas käytös. Sodankylä RN 28.5. Vesa 
Lehtonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, kaunis pää, erin-
omaiset pään linjat, hyvä kaula ja ylälinja, rintakehä saa vielä kehittyä, hyvä runko ja luusto, tasapainoisesti kul-
mautunut, liikkuu hyvällä askeleella mutta takatyöntö saisi olla voimakkaampi, hyvä karvan laatu, vielä runsaasti 



pentukarvaa. Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminine, a little longer in proportions, beautiful head with scissor bite, well set and carried ears, 
good neck and topline, well set but a little higher carried tail, excellent movement, good presentation, beautiful 
coat, dog is well prepared for the dog show, very friendly character. Kemijärvi RN 12.8. Johan Juslin JUN EH 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ujo narttu joka ei anna koskettaa itseään, kaunis pään sivukuva, 
matalalle kiinnittyneet korvat, hyvä raajaluusto ja vahvat käpälät, leveä reisi, hyvät kulmaukset takana, kaunis 
narttu joka tarvitsee aikaa ja kehäharjoitusta. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä JUN EH. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size and proportions of body, correct head and muzzle, a little straight 
in shoulders, good ribcage, good bones for her size, a little loose at elbows, topline could be better, bite ok. 
 
NORTHWORTH ORIGIN OF CHANEL C.I.B Fi & Se(n) & By Mva ByV-17 39107/13 s.24.5.2013 i. Backhills 
Scandinavian Style e. Northworth Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vankkarakenteinen narttu, kaunis vahva nartun pää, erinomainen ilme, vahva luusto, riittävä eturinta, hyvä 
runko, voimakas kinnerkulmaus, käyttää erinomaisesti häntäänsä, kauniissa turkissa. 
 
NORTHWORTH TARGET TO HIT HeW-15 31761/14 s.11.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-
13 MVV-14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Northworth New Target kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI 2 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very attractive girl of excellent type, size and balance, beautiful feminine head and expression, correct neck 
and shoulders, lovely legs and feet, really lovely rounded ribs, nice forechest, excellent topline, tailset and 
carriage, very sound mover, very well presented. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali AVO ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice and feminine head, good proportions, excellent neck and topline, 
well angulated, good bone, moves with happiness, excellent coat quality. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmars-
dottir, Islanti AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bitch of excellent breed type, head in 
correct proportions, good neck but short upper arm, excellent forechest, lovely overline, moves true coming and 
going and with good reach and drive. 
 
NORTHWORTH TEA FOR TWO 35120/11 s.17.4.2011 i. Backhills Scandinavian Style e. Jaturga vom Schloss 
Hellenstein kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Quality type, feminine head but strong skull, prefer more chiselled, excellent neck, deep chest, enough 
substance of bones, excellent ribcage and topline, not in the best mood today but is a quality female, excellent 
texture of coat. 
 
NORTHWORTH WATE NO CRY 42335/14 s.2.7.2014 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva Ur JMva MV-05 V-09 PMV-09 
MVV-12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI 3 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Another lovely cocker from this exhibitor, golden bitch of real quality, good square body and rib to chest, 
lovely straight front, great width of second thigh, never stopping wagging tail, moved with great style and 
purpose. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania AVO ERI 2 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Feminine, excellent type and pigmentation for this colour, good expression, correct neck, prefer more 
angulation of shoulders, excellent feet, excellent short cobby body, excellent topline, excellent hindquarters, 
excellent drive but bit less action in front, but for temperament makes her to be like cocker should be, excellent 
coat. 
 
NORTHWORTH YEAVE HO V-17 51156/14 s.11.7.2014 i. Se(n) Mva Se Jva SeV-10 Manaca’s Walk On The 
Wild Side e. Northworth Lace A’Lame kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
feminine head, excellent neck, shoulders and forechest, compact body, a bit sloping topline, correct croup, lovely 
coat, moved with reach and drive. Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO ERI 2 SA PN2 VASERT VACA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced proportions, very nice front assembly, good neck to 
shoulder transition, good topline, well sprung ribs. Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi AVO ERI 1 SA 
PN1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Läcker tik med vackert välskuret huvud, 
korrekt bett, vacker silhuett, härligt förbröst, utmärkt vinkelförhållanden fram och bak, härlig välvning i bröstkorg, 
stark rygg, utmärkt kors och knävinkling, låg fin has, fina tassar, rör sig härligt runt om i ringen, bär svansen 
perfekt i rörelse, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali AVO 
ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head, a bit wide, nice expression, correct bite, 
excellent neck and coat, well angulated, good bone, moves very well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmars-
dottir, Islanti AVO ERI 1 SA PN1 V-17 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch of 
excellent breed type, correct size and proportions, head in correct proportions but planes could be more parallel, 
could have cleaner head, excellent neck, typical front angulation, good forechest, level topline that slopes 
towards lower tailset, good spring of ribs, moves with excellent reach and drive. 
 
NOTOP’S GREEDY GRETA 53514/15 s.13.10.2015 i. Lindridge Black Knight e. Fi Mva Two Pine’s Umbra kasv. 
Kirsi Tervo 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
vahva juniori, erinomaiset mittasuhteet, vahva pää, tasapurenta, erinomainen runko, vahva luusto, käyttää erin-



omaisesti häntäänsä, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, kaunis turkki, liikkuu erinomaisesti. Rovaniemi RN 
6.5. Riitta Niemelä NUO HYL. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hyvä koko ja mitta-
suhteet, erinomainen pään pituus, kauniit tummat silmät, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä tilava runko, eturinta saa 
vielä täyttyä, hyvä luusto ja käpälät, iloiset reippaat liikkeet, hyvä hännän asento, kaunis turkki, ihastuttava 
käytös, valitettavasti koiralla on alapurenta mikä vaikuttaa palkintosijaan. 
 
NÄCKROSDAMMENS CARTIER 20575/17 s.15.9.2011 i. Merry Cocktails Honour e. King Wizard Olivia kasv. 
Petra Qvant, Ruotsi 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 1.4. Markku Mähönen AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus ja kuonon ja kallon suhde, hyvä korvien kiinnitys ja pituus, hyvä 
kaula, erinomainen eturinta, hyvä rungon vahvuus sekä hännän kiinnitys, vahva raajaluusto, hyvät käpälät ja 
kulmaukset, suorat edestakaiset liikkeet, hyvät sivuliikkeeet, iloinen käytös, käyttää häntäänsä hyvin. Ikaalinen 
RN 13.5. Harri Lehkonen AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs, 
vahva, reippaasti esiintyvä narttu, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, tasapainoiset 
kulmaukset, kaunis turkki, erinomainen temperamentti ja liikkeet. Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila AVO 
ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, hyvä ja kaunis-
ilmeinen pää, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, erinomainen ylälinja, hyvä-
laatuinen karva, liikkuu ja esiintyy erinomaisesti. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 2 SA PN2 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice feminine bitch, correct type, nice head, correct expression, 
excellent neck and topline, quite a lot of body, excellent angulation, moves well, correct temperament. Pori KV 
30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 4 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 6 
years, good size and bone but a bit heavy, head is long enough but has too much skin, lovely eyes, good neck 
and forechest, good topline, could be a bit more angulated behind, moves very well, overweight. Seinäjoki KV 
28.10. Helle Dan, Tanska AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong but feminine, top 
size, strong bitch head, little short muzzle, correct bite, strong neck of medium length, good topline, balanced 
angulations which could be stronger, strong body, little long loin, moves happily with good reach, excellent coat 
and temperament. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat AVO ERI 2 SA PN2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lovely black, nice strong cockery body, lovely head and expression, strong muzzle, 
good ear, eye and teeth, strong neck and topline, good tailset, nice front, superb ribs, strong behind, nice bone 
and feet, lovely coat, moves with enough drive and happily. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila AVO ERI 2 SA 
PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, hyvän mallinen pää ja kaunis ilme ja 
kaula, erittäin hyvä runko, ylälinja ja luusto, sopivat kulmaukset, hyvä karvapeite, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä 
käytös. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Beautiful bitch, good body proportions, correct head, good angulations, very good coat texture, good ribcage and 
chest, good grooming, moves ok, topline could be better in movement. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmars-
dottir, Islanti AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong bitch shown in very good muscle 
condition, correct size and proportions, elegant head in correct proportions, could be more parallel planes, sweet 
expression, a bit loaded in shoulders, good neck, good lay of shoulder, short upper arm, excellent angulation in 
rear, good spring of rib, slightly long in loin, moves well with merry cocker temperament. 
 
OAKHILL ACADEMY PICTURE PERFECT 10062/16 s.13.11.2015 i. Fi & Ru Mva Cara’s Jedediah e. 
Northworth Go Go Go kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Mikkeli KR 8.7. Sanna Kavén NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nuori feminiini-
nen narttu jonka tulisi esiintyä reippaammin, hyvät raamit jotka vaativat vielä runsaasti täytettä, kaunisilmeinen 
pää, oikea purenta, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, kokoon sopiva luusto, liikkuu edestä vielä hieman 
löysästi, hyvä sivuaskel, erinomainen karvan laatu, vaatii kehätottumusta. 
 
OAKHILL ACADEMY SITTING PRETTY 47081/16 s.2.9.2016 i. C.I.E Northworth Online Style e. Oakhill 
Academy Darling Companion kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 25.3. Vesa Lehtonen BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoi-
nen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet, hieman kevyt ja kuivahuulinen kuono, hyvä kaula, ylälinja, runko ja 
luusto, liikkuu hyvällä askeleella mutta liikkeessä saisi olla enemmän tehokkuutta, vielä kovin pehmeä ja villa-
vainen karva. 
 
OCCIS ANKUM Se(n) Mva SE25370/2014 s.13.4.2014 i. C.I.E VDH Mva Zodiac Black Petrs e. Se(n) Mva Occis 
Ballyliffin kasv. Britta Dafgård, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years old, very feminine head, dark eye, kind expression, good ear carriage and reach of neck, correct forechest 
and depth of chest, nice tight feet, good bend of stifle, compact body, moved well. Helsinki KV 9.12. Rui 
Goncalves, Portugali VAL ERI 2 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head and 
expression, correct bite, neck and topline, well angulated, excellent coat quality, moves well but could have more 
drive. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Bitch of excellent breed type, size and proportions, elegant head, sweet expression, good neck, a bit open 
front angulation, enough forechest, level topline that slopes to lower tailset, excellent hind angulations, good 
sturdy body, moves well from behind with great drive but would like longer reach in front. 
 
OCCIS JUST FOR YOU SE32515/2015 s.2.6.2015 i. Se(n) Mva Occis Dream Mile e. Occis Hold Me Now kasv. 
Britta Dafgård, Ruotsi 



Näyttelyt: Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti VAL ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 2 years old, a lovely bitch, gorgeous head, good definition of head, dark eye, good 
pigmentation, lovely ear carriage, good reach of neck, good shoulder placement and straight front, tight feet, 
good topline that she held on the move, good bend of stifle and use of tail, very happy mover. 
 
OLIPA’S NOCTURNE 20242/15 s.11.2.2015 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Fi Jva Olipa’s 
Filiola kasv. Liisa Pajala 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 14.5. Hannu Palonen AVO 1 (a-5, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Reipas lähtö; 
pääosin tarkkaa jäljestystä; ensimmäisen osuuden loppupuolella pidettiin seurustelutauko, jatketaan kuitenkin 
jäljestystä; toisen osuuden puolivälistä lähti metsäkanalintu, alue tutkittiin tarkoin; kulmat tarkistettiin tarkoin, 
ensimmäisellä kulmalla pieni ja toisella erittäin laaja lenkki; kolmas osuus tarkemmin; kaatokäytös hyväksytty. 
Virolahti 28.5. Rauli Markelin AVO 2 (a-3, b-5, c-3, d-11, e-3, f-2 = 27 pist). Makaus osoitetaan ja hyvä ohjaus 
jäljelle jota edetään enimmäkseen maavainua käyttäen mukavaa kävelyvauhtia; ensimmäinen osuus vain pienin 
poikkeamin mutta ennen kulmaa riistan jäljet aiheuttavat tarkistuslenkkejä jotka Tellu selvittää itsenäisesti; toinen 
osuus hyvin, jatkaa kulmalta suoraan hukkaan; uusi lähtö makaukselta, taas hyvää jäljestystä, osuuden lopulta 
löytyvät riistan jäljet johtavat vanhan hakkuaukon heinikkoon josta toinen hukka; heti palautuksen jälkeen 
heinikko kutsuu taas mutta sieltä selviää itsenäisesti sorkalle jonka haisteli ja jäi viereen; makaukset merkataan 
pysähtyen ja haistellen; ensimmäinen kulma suunnantarkistuslenkillä ja toiselta jatketaan suoraan. Luumäki 
18.6. Riitta Helle AVO 2 (a-3, b-7, c-7, d-12, e-3, f-3 = 35 pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu jota tutkitaan ja 
sitten hyvin ohjaten matkaan, koira etenee jälkeä maa- ja ilmavainua käyttäen jäljellä tai aaltoillen sen molemmin 
puolin; ensimmäisen osuuden noin puolivälissä nenä nousee ylös ja lähdetään määrätietoisesti tuoreille sorkan-
jäljille ja ensimmäinen hukka koska kehoituksetkaan eivät ”junaa” käännä; uusi alku, jatko meinaa hiukan takkuil-
la sorkanhajut mielessä, loppuosuus kuitenkin paremmin kulmalle, makaus osoitetaan pysähtyen ja pikaisesti 
nuuskien, kulma lähes kulman mukaisesti; toisella osuudella vain muutama pieni pyörähdys, toinen makuu ensin 
nopeasti pysähtyen, sitten pari rengastusta makuun ympärillä ja makuu syöden, ohjaajan malttamattomasti 
kehoittaessa jatkamaan; kolmas osuus jokusilla tarkastuspistoilla ja pyörähdyksillä; kaadolle ilmavainulla ja se 
osoitetaan hyvin; harmittavat sorkanjäljet tänään pudottavat hukan muodossa palkintosijaa. 
 
OLSI BEATRIKS 12517/17 s.27.12.2015 i. Personality Style Of Mary e. Ee & Lv & Lt & Ru & Balt Mva Ru JMva 
RfkV Nina Ricci Ot Nevskogo Dueta kasv.  
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Substance bit slight, difficult to assess movement due to training. 
 
PAPIIDIPAADI 20921/17 s.23.2.2017 i. Brumla Andraste e. Pretty Flower’s Ants Forever kasv. Johanna Malm-
berg  
Näyttelyt: Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen 
narttu, selvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, riittävä luusto runkoon nähden, turhan jyrkkä lantio, kaunis-
ilmeinen pää, tummat silmät, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, oikea karvan laatu, hyvät kulmaukset 
edessä ja takana, hyvät liikkeet takaa ja edestä, sivusta hyvät halutessaan. 
 
PENNWICK DARFUR’S SPRING Fi Mva 59195/12 s.4.11.2012 i. C.I.E Fi & Se(n) & No & Pohj & VDH Mva MV-
14 Ozzie Black Petrs  e. Fi Mva Pennwick After All kasv. Riikka Teikari 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, pään ylälinjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat ja kuono hieman paremmin täyttynyt, aavistuksen 
voimakas otsapenger, hyvät tummat silmät, hyvä eturinta ja rintakehä, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoinen 
raajarakenne, hyvä karvan laatu, hieman kapea taka-askel, hyvä sivuliike, miellyttävä käytös. Alavus KR 11.6. 
Katja Korhonen KÄY ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 v, erinomainen tyyppi, 
oikeat mittasuhteet, hyvä nartun pää ja ilme, purenta ok, hyvät korvat, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen 
eturinta ja rungon täyteläisyys, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä raajaluusto, hyvä turkin laatu ja häntä, 
aavistuksen ahtautta takaliikkeissä, hyvä sivuliike, aavistys löysyyttä edessä, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. 
Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyp-
piä oleva kompakti vankkarunkoinen narttu, feminiininen pää jossa otsapenger voisi olla selvempi, tummat silmät 
ja hyväasentoiset korvat, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rungon tilavuus, hyvä luusto ja käpälät, 
tasapainoiset kulmaukset, hyvälaatuinen karva, tasapainoiset liikkeet, selässä hieman pehmeyttä, miellyttävä 
käytös. Saarijärvi KR 23.7. Irina Poletaeva KÄY ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, kompakti, narttumainen, hyvä pää ja ilme, saksipurenta, hyvät korvat, kaunis niska, 
tyypillinen ylälinja ja iloinen häntä, oikea rintakehän muoto, oikeat kulmaukset, tasapainoinen liike, erinomainen 
karvan laatu, oikeat tan-merkit. Mikkeli RN 12.8. Virpi Montonen KÄY ERI 1 SA PN2 SERT FI MVA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, pää voisi olla aavistuksen pidempi, kuono-
osa vankempi ja pään linjat paremmin yhdensuuntaiset, erinomaisen vankka runko ja upea eturinta, hyvin 
kulmautunut, hyvä pitkä rintakehä, hyvä leveä reisi ja matala kinner, hieno karvan laatu ja kunnostus, tan-väri 
voisi olla puhdistuneempi, liikkuu erinomaisesti, säilyttää hienosti tiiviyden liikkeessä, erinomainen kokonaisuus. 
 
PENNWICK GOSSIP GIRL 37069/15 s.5.6.2015 i. Brumla Andraste e. Fi Mva Pennwick Darfur’s Spring kasv. 
Riikka Teikari 
Näyttelyt: Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, kaunis feminiininen profiili, kaunis pää ja ilme, erinomainen rungon tilavuus, sopiva luuston vahvuus, 



tasapainoiset kulmaukset, kaunis turkki, vaivattomat liikkeet, liikkeessä hieman korkea-asentoinen häntä, ihas-
tuttäva käytös. 
 
PERCHWATER HOT’N’COLD Fi & Se(n) Mva Se Jva S48718/2009 s.21.6.2009 i. Se Jva Fancy Paws My 
Eternal Obsession e. Pohj Mva Se Jva Perchwater Blue Queen Of Magic kasv. Frida Ankerson, Ruotsi 
Näyttelyt: Sodankylä RN 28.5. Vesa Lehtonen VAL ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä pää, silmissä hieman liikaa sidekalvoja, hyvä 
kaula ja ylälinja, hyvä runko, hieman pitkä lanne, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu tehokkaalla askeleella. 
Ylivieska KV 9.7. Vesa Lehtonen VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen 
kokonaisuus, hyvä pää, vilkkuluomet häiritsevät hieman ilmettä, hyvä kaula ja ylälinja, hieman pitkä lanne, tasa-
painoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella mutta voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, hieman karhea 
karvan laatu. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good size, type and proportions, nice head, well angulated, excellent bones and body, good coat, nice 
temperament, moves well. Oulu KV 16.7. Athanasios Garivaldis, Kypros VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Very active female, nice expression, correct colour of eyes and nose, correct bite, correct 
set of ears, level topline, good coat condition, nice angulations, excellent movement. 
 
PEREDHILS ÉOWYN 39772/13 s.21.6.2013 i. Fi Jva Crab Apple’s Peter Pan e. Asvina Fine Sin kasv. Pilvi 
Ranta ja Taru Leskinen 
Rallytoko: Vantaa 28.1. Heikki Palosaari AVO HYV (85 pist) RTK2. 
 
PIHKA PAHKAN JOULUKKA 45545/16 s.19.8.2016 i. Allway’s Zumba Bumba e. Pihka Pahkan Liekki kasv. 
Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Helsinki PN 23.4. Marja Kosonen PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookkaampi narttupentu jolla kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, kaunis ylälinja seistessä, hyvä rungon vahvuus, 
hyvä vahva reisi, hyvä raajaluusto, hyvä hännän kiinnitys, tällä hetkellä karvan vaihto kesken, melko runsaasti 
löysää kaulanahkaa, iloinen ja reipas esiintyjä joka halutessaan liikkuu hyvin mutta takaliikkeet epävakaa, hyvä 
luonne. 
 
PIHKA PAHKAN JÄKÄLÄ 45547/16 s.19.8.2016 i. Allway’s Zumba Bumba e. Pihka Pahkan Liekki kasv. Sari 
Airaksinen 
Näyttelyt: Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 months 
old, very good head, good eyes and ears, very nice neck, well angulated, good body, excellent coat and 
condition, needs more reach and drive. Oulu KV 16.7. Athanasios Garivaldis, Kypros JUN ERI 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size of female, correct colour of eyes and nose, correct and full 
bite, correct set of ears, level topline, nice angulations, nice movements. 
 
PIHKA PAHKAN MUSKOTTI 48809/14 s.12.9.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Pihka Pahkan 
Kaunis Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Siilinjärvi RN 3.9. Virpi Montonen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoi-
nen, mittasuhteiltaan hieman pitkä, hyvä pitkä pää, miellyttävä ilme, riittävä kaula, edestä niukasti kulmautunut, 
lavat voisivat olla viistommat, erinomainen rungon vankkuus, hyvä leveä reisi ja takakulmaus, lantiossa jyrkkyyt-
tä, melko laineikas karvapeite, liikkuu erinomaisella askelpituudella ja asenteella. 
 
PIHKA PAHKAN NEILIKKA 15451/16 s.17.1.2016 i. Lv JMva HeJW-13 LvJV-14 Mc Quinn’s Eightmile e. Pihka 
Pahkan Kaunis Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Very nice black bitch, lovely head and expression, nice shape of body and well developed for her age, 
excellent angulations, could show her quality better with better handling, nice coat and condition. 
 
PIHKA PAHKAN NOMPARELLI 15449/16 s.17.1.2016 i. Lv JMva HeJW-13 LvJV-14 Mc Quinn’s Eightmile e. 
Pihka Pahkan Kaunis Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vankkarakenteinen kaunislinjainen narttu, vahva kaunisilmeinen pää, erinomainen runko ja eturinta, vahva 
luusto, hyvä häntä, hyvät kulmaukset edessä, voimakkaat takana, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman kinner-
ahtaasti takaa, kaunis turkki. Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely type, nice head, correct neck and shoulders, compact body, correct croup, nice coat, breed 
typical correct movement. Hankasalmi RN 1.5. Juha Palosaari JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteet ok, miellyttävä ilme, kallon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä 
kaula ja ylälinja, riittävä etukulma, samoin eturinta, ikäisekseen hyvä rungon leveys, hyvin rakentunut takaosa, 
hieman leveä etuliike, hyvä taka- ja sivuliike, iloinen luonne. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, black and tan, lovely hed and eye, good strong bitch on 
good quarters, lovely spring of ribs, moves a little wide in front and close behind, very well put down. 
 
PITAHAYA AURINKOTUULI 25984/15 s.27.3.2015 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. Asvina 
Holy Core kasv. Anne Lehmijoki 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 20.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Sani on 
touhukas, vilkas ja innokas tutustumaan. Haku ja laukaus: hyväksytty. Sani aloittaa vauhdikkaan maaston katta-



van maavainuisen hakutyöskentelyn; iloinen meno katkeaa hetkeksi laukaukseen jota se jää hetkeksi ihmettele-
mään; se jatkaa kuitenkin samaa reipasta vauhtia. Jäljestys: hyväksytty. Sani ohjataan varmaotteisesti alkuun, 
alkuosuus hieman hosuen jäljen molemmin puolin aaltoillen, kulma tarkasti; hyvää jäljestystä loppusuoralla; 
kaatoa Sani tutki huolellisesti. Vesityö: hyväksytty. Sani lähtee innoissaan luvan saatuaan se hyppää veteen ja 
tuo riistapukin rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Sani tottelee hienosti. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: vilkas ja 
innokas Sani on ohjaajalla hyvin hallinnassa. 
 
PRETTY FLOWER’S DIRLAN DAA 32190/14 s.8.5.2014 i. Pretty Flower’s Unis Sed Leo e. Frozen Cheers 
Thanks A Lot kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko, tiivis tanakka runko, lyhyt pää, korkea ja jyrkkä otsapenger, kevyt kuono, pysty olkavarsi, tilava rinta-
kehä, hyvät takakulmaukset ja oikea selkälinja, oikean laatuinen karva, liikkuu reippaasti vaikka jännittää hieman 
käsittelyä. 
 
PRETTY FLOWER’S EVER DREAM 12553/17 s.26.11.2016 i. Lv & Ee JMva Breeze Xante Avec e. Pretty 
Flower's Return Of The Ants kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Quality dark blue bitch puppy, very well developed for her age, good balance in head, excellent angles, legs, 
feet, ribs and quarters, would like a little less length in loin, moved straight and sound. Kouvola RN 22.10. 
Paavo Mattila JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis, hyvin rakentunut narttu joka hieman 
oudoksuu näyttelytilannetta, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erinomainen runko, sopivasti kulmautuneet 
raajat, selässä pientä pehmeyttä, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali 
JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bit strong head for female, I’d prefer nice expression, 
correct bite, well angulated, a bit long in loin, good ribcage, needs to improve rear movement. Helsinki KV 
10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old bitch, good 
size, a bit long in proportion, elegant head, well angulated front and rear, good neck, excellent spring of ribs and 
ribbed back, a bit long in loin, correct tailset, excellent coat quality. 
 
PRETTY FLOWER’S GOODNESGRACIOUS VV-17 11091/09 s.7.12.2009 i. Pohj & Fi & Se(n) & No Mva 
Perchwater Magic Wizard Of Oz e. Pretty Flower's Holy Smoke kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8½ v, hyvät mitta-
suhteet, 1 ylähammas puuttuu, 1 alaetuhammas löysällä ja “heiluu“, hyvä pää, kauniit silmät, hyvä eturinta ja 
rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, sopiva luusto, hyvä karva, liikkuu melko hyvällä askelpituudella, miellyttävä 
käytös. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
veteraaninarttu erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen feminiininen pää, hieman kevyt kuono-
osa, hyvä kaula, tiivis selkä, hieman niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takaa, keskivahva luusto, hyvä 
runko, oikea-asentoinen häntä, hyvälaatuinen hyvin hoidettu turkki, hieman leveät etuliikkeet, takaa liikkuu ok. 
Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8½ 
years, good size and type, good bone, feminine head, correct bite, one missing incisor, good neck, topline 
should be more level, good tailset and carriage, very good angulations, good mover. Mikkeli RN 12.8. Virpi 
Montonen VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, hyvät tiiviit mittasuhteet, hyvä 
pään pituus mutta kaipaa täyteläisyyttä, edestä riittävästi ja takaa hyvin kulmautunut, erinomainen eturinta ja 
rungon vankkuus, turhan jyrkkä lantio, hyvä karvan laatu ja kauniisti näyttelykunnostettu, liikkuu hyvällä askel-
pituudella mutta varsinkin takaliike voisi olla tehokkaampi, erittäin hienossa kunnossa tähän ikään. Helsinki KR 
3.9. Sjoerd Jobse, Ruotsi VET ERI 1 SA PN3 SERT ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 
years, lovely veteran in excellent condition, very nice feminine head, a bit round in eye, excellent muzzle, good 
earset, strong topline, a good tailset, straight in shoulder, good upper arm, well angulated behind, excellent 
spring of rib, short coupled, very strong and powerful mover with a merry tail, excellent coat and condition. 
Porvoo KR 10.9. Dusko Piljevic, Serbia VET ERI 1 SA PN3 SERT ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Super granny presented in super condition, feminine head and expression, excellent neck and 
shoulders, lovely bone and feet, super rounded rib, really nice forechest, excellent topline, tailset and carriage, 
super mover for her age, well presented. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis veteraani, hyvä pää jossa aavistuksen voimakas otsa, hyvä ilme ja 
kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, hieman suora edestä, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyt-
tävä käytös. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Feminine head, good proportions, good neck and topline, could be better angulated in front, short body, good 
spring of rib, moves well in front, could be better at the rear. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti 
VET ERI 1 VV-17 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years old bitch shown in very strong 
muscular condition, good size and proportions, pleasing head with sweet expression, good neck that could fall 
better to laid back shoulders, excellent forechest, excellent hind angulations, excellent spring of ribs, level topline 
that she still holds on move, good mover. 
 
PRETTY FLOWER’S RETURN OF THE ANTS 22558/12 s.18.2.2012 i. Bleper’s Take’s Two To Tango e. Pretty 
Flower’s Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 13.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Paloma on 
ystävällinen, se tutustuu mielellään, suhtautuu luontevasti toisiin koiriin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Paloma 
aloittaa reippaasti, löysät pois -meiningillä; se rauhoittuu kuitenkin pian ja aloittaa maavainuisen sopivan laajui-
sen haun; laukausta säpsähtää mutta jatkaa tarmokkaasti. Jäljestys: hyväksytty. Alkumakauksen tarkastelun jäl-



keen alkaa vauhdikas, maavainuinen, lähes jäljen mukainen työskentely; kaato nuuhkaistaan pikaisesti. Vesityö: 
hyväksytty. Paloma lähtee innokkaasti uintisuoritukseen ja tuo riistapukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. 
Tottelee viivyttelemättä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koira on hyvässä kontaktissa ohjaajaan; vilkkaasti liikkuva 
koira on hyvin ohjaajan hallinnassa. 
Jäljestämiskokeet: Heinola 19.8. Hannu Palonen AVO 0 (0 pist). Rauhallinen tarkka lähtö; ensimmäisellä 
osuudella hirvenjäljille ja siitä paluujäljelle; tuodaan jäljelle hieman ennen ensimmäistä kulmaa joka tarkistetaan 
huolella, vierestä löytyvät kuitenkin hirvenjäljet ja taas paluujäljelle toinen hukka; toisen osuuden puolivälissä 
taas hirvenjäljille ja siitä paluujäljelle, koe keskeytetään; tullaan harjoitusmielessä kaadolle. 
 
PRETTY FLOWER’S ROYAL CLASS DIVA 22559/12 s.18.2.2012 i. Bleper’s Take’s Two To Tango e. Pretty 
Flower’s Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Joensuu KV 12.8. Maria McEntee O’Sullivan, Irlanti KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Lovely head, nice eyeset, pretty girl, nice shoulders, good bone, nice ribcage, good loin, nice backend, 
nice backend movement, bit wide in front. Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, Tanska KÄY ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice overall expression, good size, feminine head, enough chest, too 
short upper arm, very well developed body, correct tailset and good height of hocks, too narrow in front but 
otherwise ok in back, she must show more in the ring. Hyvinkää RN 17.9. Tarmo Viirtelä KÄY ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, hieman kevyt kuono-osa, muuten hyvä pää, purenta ok, kaunis ilme, 
riittävä kaula, hyvä eturinta, syvä mutta kovin lyhyt rintakehä, täyteläinen runko, reilut takakulmat, kaunis karva, 
jänteväkuntoinen, askel voisi olla pidempi ja meno innokkaampaa, liikkuessaan hieman takakorkea, tänään 
hieman haluttomalla tuulella. 
Taipumuskokeet: Kouvola 8.7. Anu Kokkarinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
PRETTY FLOWER’S STARS’N’STRIPES 43086/13 s.7.7.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. Pretty 
Flower’s Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
overall balance, good substance, nice neck, good coat texture, well angulated, could be bit better in front. 
 
PRETTY NIGHTINGALE’S AIDA EJ19683/16 s.8.2.2016 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Pretty Nightingale’s 
Nené kasv. Markku Viitanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Golden bitch, domed head, incorrect dentition, short square body, a little fine in bone, nice set of tail which she 
uses, happy little bitch, moved okay. 
 
PRETTY NIGHTINGALE’S AVALONIA 19682/16 s.8.2.2016 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Pretty 
Nightingale’s Nené kasv. Markku Viitanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Black, litter sister to previous bitch, good dark eye, good upper arm placement, narrow all through, lacks drive on 
the move, nice set of tail. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia JUN EH 4. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 16 months old, on the upper size but very good type, very feminine head with shorter 
muzzle, correct bite, body still quite puppy like, needs to get more muscle, topline firm for age, good tailset and 
carriage, excellent angulations, good coat quality but needs to grow some more, excellent movements, needs 
some ring training. 
 
PRETTY SABLES ROSETTA STONE 43009/14 s.7.7.2014 i. EeJV-11 Allway’s Mozzarella e. Pretty Sables 
Northern Queen kasv. Anne Ståhl 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean 
kokoinen pitkärunkoinen narttu, hyvät pään linjat, oikea purenta mutta kapea alaleuka ja alakulmahampaat 
painavat ientä, hieman vaaleat silmät, hyvät korvat, riittävä kaula, suora ylälinja, riittävä eturinta ja rintakehän 
pituus, pitkä lanne, hyvä luusto ja käpälät, niukat kulmaukset, hyvä karvapeite, liikkuu hieman löysin kyynärpäin 
riittävällä askeleella, hyvä hännän kiinnitys ja asento. Seinäjoki RN 22.4. Paavo Mattila AVO ERI 2 SA PN4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, kaunis ilmeikäs pää, kaunis kaula, erinomainen 
runko ja luusto, hyvin kulmautunut, selässä pientä pehmeyttä, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. 
 
PROUD MEADOW FROSTY 15012/15 s.20.12.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Two 
Pine’s Touchdown kasv. Reetta Viljala 
Näyttelyt: Koski tl RN 13.5. Helin Tenson AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivat mitta-
suhteet ja luusto, vahva pää, liikaa roikkuvaa kaulanahkaa, upea pää, riittävä kaula, liikkeessä ja seisoessa taka-
korkea, riittävä eturinta ja rintakehä, riittävät kulmaukset, hyvä turkki, ahtaaat etu- ja takaliikkeet. 
 
PROUD MEADOW RECCU 15011/15 s.20.12.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Two 
Pine’s Touchdown kasv. Reetta Viljala 
Näyttelyt: Koski tl RN 13.5. Helin Tenson AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivat 
mittasuhteet ja luusto, kaunis pää, hyvät korvat, riittävä kaula, hyvä selkä, hyvä alalinja, erinomaiset kulmaukset, 
hyvä häntä ja turkki, erinomainen askelpituus ja temperamentti. 
 
PRÄNNIN MELKOINEN MENIJÄ Fi Kva 50026/13 s.15.9.2013 i. Ladecourt Bevis e. Fi Ava Frosty Morning’s 
Melisa kasv. Hanna Heinonen 



Metsästyskokeet: Joroinen 29.10. Tuomo Kotasaari VOI 1 (80 pist). 
Rallytoko: Pieksämäki 11.6. Taru Leskinen AVO HYV (99 pist). Jämsä 18.6. Hannele Pirttimaa AVO HYV (97 
pist). Seinäjoki 19.8. Iiris Harju AVO HYV (89 pist) RTK2. 
 
PUVEPAPAN COC-O-NUT PRINCESS 45527/14 s.30.7.2014 i. Benchmark Quidditch King e. Fi Mva EeV-14 
Benchmark Issey Miyake kasv. Tuija Suomi 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 18.6. Hanna Lahtinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Luonnetesti: Hämeenlinna 6.5. Tarja Matsuoi ja Lea Haanpää LTE (128 pist). 
 
PÄHKINÄMÄEN BLACK CHERRY 16986/16 s.17.1.2016 i. Edwin Schönez e. Fi & Ee Mva Rassel’s Yvonne 
kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely 
head and expression, good neck and shoulders, well balanced compact body, good coat quality, toeing in in 
front and weak in rear, sidegait correct. Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 13 kk, hyvän kokoinen, kevytlinjainen ja -luustoinen, miellyttävä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä 
kaula, rungon tulisi olla syvempi ja leveämpi, oikein kulmautunut takaa, niukemmin edestä, kaunis turkki, liikkuu 
riittävällä askeleella, käyttäytyy hyvin. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Sopiva luusto, hyvä pää, pitkät korvat, riittävä kaula, pitkä lanneosa, köyristää lanneosaa, hieman luisu 
lantio, matala häntä, koira on liikkeessä eturaskas ja takakorkea, hyvä turkki ja ihana luonne mutta puuttuu 
rodunomainen temperamentti, koira vailla koulutusta ja omistaja tarvitsee harjoitusta. Raisio RN 10.6. Zofia 
Konderla, Puola JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size, very good proportions of 
body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, nice shape of ribs, nice female head, nice coat, 
movement and temperament but she needs more training for shows. Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-
Heijden, Alankomaat JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 months, quality bitch, excellent 
size, nice head, lovely eyes, beautiful expression, good bite, lovely long ears, beautiful ribs, excellent bone and 
substance, lots of temperament, needs to stabilise in movement. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania KÄY 
ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 19 months, beautiful head, excellent neck, smart dark eyes, 
enough chest, excellent feet and bones, moves well and sound, prefer stronger in back, excellent tail carriage, 
excellent temperament. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 27.5. Simo Syrilä SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
PÄHKINÄMÄEN BLACK DIAMOND 16984/16 s.17.1.2016 i. Edwin Schönez e. Fi & Ee Mva Rassel’s Yvonne 
kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bit 
short foreface and round eyes, a bit too much white in chest and head, compact body, broken tail, nice coat, 
breed typical movement. Laitila RN 15.4. Lena-Danker-Höglund JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 1 v 3 kk, hyvän kokoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, sopiva otsapenger, 
kulmakaaret saavat vahvistua, tummat silmät, hieman avonaiset luomet, purenta ok, hieman pysty lapa, hyvä 
viisto pitkä olkavarsi, ikäisekseen erinomainen rungon tilavuus, hyvä selkä ja lantio, kokoon sopiva luusto, erin-
omaiset käpälät, oikea karvan laatu, liikkuu riittävällä askelpituudella, käyttää häntäänsä oikein (hännässä murtu-
ma mutta nikamat saa suoraksi). Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin narttumainen, vielä pentumainen kokonaisuus, hieman lyhyt pää jossa turhan suuret 
pyöreät silmät, kokonaisuuteen sopiva luusto, oikean mallinen runko, riittävät kulmaukset, osittain pehmeä 
pentukarva, hyvä luonne, liikkuu normaalisti silloin kun malttaa. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson JUN EH. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivat mittasuhteet ja kevyt luusto, pää saisi olla pidempi, hyvät korvat, 
hieman lyhyt kaula, koiralla ylipainoa josta johtuu pehmeä selkä, seisoessa ja liikkeessä takakorkea, hyvä 
eturinta ja rintakehä, hyvät etu- ja takakulmaukset, ahtaat liikkeet, riittävä askelpituus, hyvä temperamentti. 
Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä nuori narttu, pää 
saisi olla pitempi, hyvä kaula, eturintaa saisi olla enemmän, hyvä runko, ylälinja ja takaosa, korkea häntä, hyvä 
karva, liikkuu lyhyin askelin, saisi esiintyä iloisemmin. Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, sopiva koko, vahva luusto, kaunis pää, hyvä kaula, 
vahva selkä, erinomainen eturinta, syvä rintakehä, hyvät etu- ja takakulmaukset, liikkuu hyvin. Rovaniemi KV 
24.6. Linda Volarikova, Slovakia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size and shape, 
could have a longer head, good shape of muzzle, excellent angulations, excellent ribcage and forechest, correct 
topline, moves well, the eye shape disturbs the expression. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania KÄY ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head, excellent type, short compact body, excellent 
ribcage and hindquarters, prefer longer muzzle and more chiselled skull, excellent topline, temperament and 
tailset, she needs more training in the ring. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 27.5. Simo Syrilä SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Jäljestämiskokeet: Salo 30.7. Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
 
RACCOON’S BEST NEWS 25922/12 s.21.3.2012 i. Allert’s Exiting News e. Raccoon’s Hot By Name kasv. 
Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 15.4. Paula Rekiranta AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaisella, pitkällä ja vetävällä askeleella liikkuva tasapainoinen narttu, erinomainen koko, pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, riittävä kaula, hyvä runko, riittävästi kulmautunut, karvapeite laadultaan melko pehmeää 
eikä tänään aivan näyttelykunnossa, ystävällinen käytös. Lapinlahti RN 1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice female, good condition, needs better proportions, feminine 



head, muzzle needs more volume, a little bit short neck, little bit straight in front, enough chest for age, correct 
coat, movement needs more balance. Mikkeli KR 8.7. Sanna Kavén AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, kauniin mallinen feminiininen pää, hyvä 
ilme, oikea purenta, riittävä kaulan pituus, edessä riittävät, takana hyvät kulmaukset, hyvä rintakehä ja riittävä 
eturinta, vahva lanne, hyvälaatuinen karva, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askeleella, miellyttävä käytös. 
Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head 
proportions, a little short neck and could have more front angulations, a couple of wrinkles in the neck, stands a 
little bit close in hocks, has free merry movement and correct tailset. 
 
RACCOON’S HEARTILY YOURS Fi Jva 25216/11 s.6.3.2011 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. Raccoon’s 
Hot Hot Hot kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 7.5. Sari Nuolikoski VOI 3 (a-4, b-6, c-5, d-8, e-3, f-3 = 29 pist). Lilli haistelee alku-
makuun ja ohjataan jäljelle, alkaa maavainuinen sopivavauhtinen jäljen molemmin puolin aaltoileva jäljestys; 
ensimmäisellä ja toisella osuudella tehdään runsaasti tarkistuksia jäljen molemmille puolille, hieman ennen 
ensimmäistä kulmaa tarkastelun yhteydessä ylitetään jälki useaan otteeseen eikä koira pääse muista hajuista 
eroon, tuomitaan ensimmäinen hukka; kolmannella osuudella pari suurempaa tarkastusta ja neljännellä vain 
muutama pienempi; makauksista toisen merkkaa hyvin, ensimmäisellä ja neljännellä hidastaa ja kolmas ohi; 
kulmista ensimmäinen ja kolmas (jolla katko) takaa lenkillä veretyksen lopusta hakien veretyksen alkuun; tullaan 
hieman sivusta sorkalle jolle jää haistelemaan; Lilli osoitti osaavansa jäljestää vaikka metsän muutkin hajut kiin-
nostivat, jäljestys parani huomattavasti loppua kohti; pisteisiin ja palkintosijaan vaikuttaa hukan lisäksi runsaat 
tarkastelut sekä makausten merkkaamattomuus. Luumäki 10.6. Mari Myllynen VOI 1 (a-5, b-9, c-8, d-10, e-3, f-
5 = 40 pist). Koira tutkii alkumakauksen josta ohjattuna rauhalliseen jäljestykseen maa- ja ilmavainua käyttäen; 
ensimmäisellä ja toisella osuudella muutamat tarkistelut, muutoin kuljetaan jäljellä tai sen tuntumalla; ensimmäi-
nen makaus nopaten, toinen ohi aivan vierestä, kolmas ja neljäs makaus hyvin merkaten; ensimmäinen ja 
kolmas kulma takalenkillä, toinen kulma (jolla katko) teettää työtä hukan rajoille asti mutta viime hetkellä selviten; 
kaadosta ilmavainulla ensiksi ohi mutta sille takakautta löytäen ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa ensim-
mäinen ja toinen makaus, tarkistelut ja lähes hukan aiheuttanut katko, muutoin oikein pätevälle jäljestäjälle mei-
nasi käydä työtapaturma. Kouvola 9.7. Satu Koski VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-10, e-3, f-4 = 41 pist). Koira tutkii 
alkumakauksen, krepitys ohjatusti; koira etenee maastoon sopivaa kävelyvauhtia, koira jäljestää vaihdellen maa- 
ja ilmavainun välillä, edeten veriuran päällä tai sen läheisyydessä; jokaisella osuudella koira tekee myös yli 
narun mittaisen tarkastuslenkin; ensimmäinen kulma (jolla katko) selviää jäljentekijöiden jälkiä pitkin, toinen ja 
kolmas kulma selvitetään taustalenkillä; makaukset eivät tänään oikein kiinnosta, ensimmäinen kävellään yli ja 
loput nuuhkaistaan vauhdista; hieman ennen kaatoa koira lähtee tarkastuslenkille, palaa itsenäisesti ja löytää 
sorkalle jota jää tutkimaan. 
 
RACCOON’S SPICE GIRL 57723/11 s.18.10.2011 i. Northworth Long Last Love e. Raccoon’s She’s The One 
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin voima-
kas narttu jossa jo uroksen leima, vahva pää, erinomaiset kulmaukset, hyvin voimakas luusto, erittäin voimakas 
runko joka jo liian pitkä, runsas turkki, hyvä luonne, liikkeessä antaa matalaraajaisen vaikutelman, liikkuu hyvin 
takaa, edestä löysästi.  
Jäljestämiskokeet: Jämsä 27.8. Karla Sohlman VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-11, e-3, f-5 = 42 pist). Lenni tutkii lähtö-
makauksen ja saatetaan hyvin veriuralle, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään maa- ja ilmavainua 
sekaisin; kaikki osuudet edetään hyvin melkein jäljen päällä; matkan aikana tehdään muutamia pieniä pistoja 
jäljen sivuun ja kolmannen osuuden loppupuolella yksi laajempi pisto; ensimmäinen kulma (jolla katko) veretyk-
sen lopusta rengastus takana ja sivulla, loppu jalanjälkiin tukeutuen jatkoon, toinen kulma pienellä rengastuk-
sella takaa, kolmas tarkasti; makauksista ensimmäinen ja toinen yli, vauhdista nuuhkaistaan makuuta, kolman-
nen ja neljännen osoittaa; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; VOI-luokan ensikertalainen osoitti omistavansa jälki-
koiran nenän, annettu työtehtävä oli helppo ja mieluinen, hoidettiin hienosti alusta loppuun; tänään pisteitä 
pudottaa kahden makuun merkkaamattomuus sekä matkan aikana tulleet pyörähtelyt. 
 
RASSEL'S CANDY QUEEN 18755/16 s.18.2.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel’s Ying Yang kasv. Kirsi ja 
Hannele Helenius 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Lovely type, nice head and expression, excellent forechest, lovely balance and substance, well groomed 
nice coat, a bit high tailset, a sound mover. Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla JUN ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, kaunisilmeinen nartun pää, hyvä purenta, kauniit silmät, 
hyvät korvat, riittävä kaula joka saisi kiinnittyä kauniimmin, ikään riittävä eturinta ja runko, hyvä luusto ja käpälät, 
riittävät kulmaukset, hyvä karvapeite ja väritys, liikkuu vielä hieman epävakaasti. Jämijärvi RN 1.4. Markku 
Mähönen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä pään 
pituus ja vahvuus, hyvä korvien kiinnitys ja pituus, hyvä ilme, erittäin hyvä kaula, samoin eturinta, hyvä rungon 
voimakkuus ja hännän kiinnitys, keskivahva raajaluusto, hyvät käpälät, hyvät kulmaukset, suorat edestakaiset 
liikkeet, liikkuu sivulta hyvin, hyvä karvapeite, esiintyminen voisi olla iloisempaa. Laitila RN 15.4. Lena-Danker-
Höglund JUN ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vuoden ikäinen feminiininen narttu jolla 
hyvät mittasuhteet, hyvä otsapenger, täyteläiset kulmakaaret, pehmeä ilme, kaunis huulilinja, hieman pysty lapa, 
hyvä viisto olkavarsi, ikäisekseen riittävä rungon volyymi, hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto, riittävät polvikulmat, 
liikkuu hyvin takaa mutta edessä lyhyt askel pystyn lavan takia, miellyttävä luonne. Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs 
JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava sievä narttu jonka pään linjat 



saisivat olla yhdensuuntaisemmat, otsaluut vielä korostuneet, tiiviit luomet mutta silmät vuotavat hieman, hyvä 
eturinta ja rintakehä, tasapainoiset sopivat kulmaukset ja hyvä luusto, hyvä karva ja väri, liikkeessä kääntää etu-
käpäliä sisäänpäin, hyvä sivuliike. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivat mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja korvat, erinomainen ylä- ja alalinja, 
etu- ja takakulmaukset, turkki ja liikkeet, erinomainen temperamentti. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia JUN 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, feminine bitch, enough well balanced, compact 
enough, a bit small head in comparison to body, correct expression, correct topline in standing, excellent neck, 
correct volume of body for her age, correctly angulated but could show herself better in moving, correctly 
presented in standing. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Short square bodied black and tan, good neck and shoulder, correct head and eye, good depth to 
body, needs to develop in width, short coupled, lovely shape, nice set of tail. Mynämäki RN 11.6. Tineke Pille-
ment-Heijden, Alankomaat JUN ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, excellent 
type, black and tan, lovely feminine head, nice dark eye, soft expression, good bite, correct length of neck, good 
bones and substance, excellent ribs, beautiful coat condition, moving nicely, well presented, raised up over 
junior class winner in best bitch class because of showing her movements better. Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä 
JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, 
kaunis ryhti, miellyttävä pää, pyöreähköt silmät, erinomainen rungon tilavuus, sopiva luuston vahvuus ja kul-
maukset, reippaat liikkeet ja hyvä ulottuvuus, iloinen häntä, kaunis turkki, miellyttävä käytös. Turku KR 12.8. 
Roxana Opris, Romania NUO ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful 
head, excellent expression, dark eyes, square muzzle, excellent neck, good chest and ribcage, strong topline, 
moves sound and parallel, excellent texture of coat, happy temperament. 
 
RASSEL'S CINDERELLA 18754/16 s.18.2.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel’s Ying Yang kasv. Kirsi ja Hannele 
Helenius 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely 
feminine head, good forechest, a bit narrow front, could be a bit more up on legs, good coat quality, moved well. 
Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava 
narttu jolla melko hyvät pään linjat, tiiviit luomet mutta silmät vuotavat hieman, tummat silmät, aavistuksen lyhyt 
kuono, tasapainoiset hyvät kulmaukset, rintakehä vielä kapea ja eturinta puuttuu, hyvä sivuliike mutta painuu 
aavistuksen etumatalaksi, liikkeessä kapea edestä, hyvä karvan laatu, miellyttävä käytös. Koski tl RN 13.5. 
Helin Tenson JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivat mittasuhteet ja luusto, hyvä pää, hie-
man avonaiset alaluomet, hyvät korvat, hyvä kaula, köyristää lanneosaa seisoessa ja liikkuessa, riittävä eturinta, 
rintakehä saisi olla tilavampi, riittävät kulmaukset, hyvä turkki ja temperamentti. Pöytyä KR 18.6. Irina 
Poletaeva JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, pitäisi olla kompaktimpi, 
silmäluomien pitäisi olla tiiviimmät, kallo voisi olla elegantimpi, saksipurenta, hyvä kaula, ylälinja hieman köyris-
tyvä liikkeessä, hyvä rintakehän syvyys, riittävät kulmaukset, ahdas etuliike, askelpituus saisi olla pidempi, erin-
omainen karvan laatu, oikea luone. Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomaista tyyppiä oleva juniorinarttu jolla hyvät mittasuhteet, hieman lyhytpiirteinen pää ja leveähkö 
kallo, tummat silmät, kaunis kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja runko, hyvä luusto ja 
kulmaukset, liikkuu reippaasti, iloinen häntä, etuliikkeet vielä kapeat, oikea turkin laatu, miellyttävä käytös. 
Hyvinkää KR 16.7. Marja Talvitie JUN ERI 2 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, kuono voisi olla hieman vahvempi ja aavistuksen pidempi, hyvä kaula, hieman niukat etu-
kulmaukset, hyvä takaosa ja hännän kiinnitys, hyvä karva, liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvin. Hyvin-
kää RN 17.9. Tarmo Viirtelä NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, sievä pää 
ja ilme, purenta ok, hieman lyhyt kaula, hyvä eturinta, syvä mutta lyhyehkö rintakehä, täyteläinen runko, riittävät 
takakulmat, kaunis karva, hieman kiireiset ja lyhyet liikkeet, reipas käytös. 
Taipumuskokeet: Jokioinen 15.7. Elina Jalni SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen narttu 
joka tulee itse tutkittavaksi ja rapsuteltavaksi; suhtautuu ystävällisesti toisiin koiriin. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Reipasta, pistomaista maa- ja ilmavainuista laajahkoa hakua; välillä pitää hyvin yhteyden ohjaajaan, välillä pitää 
muistuttaa; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa; tulee kutsusta heti luokse ja antaa kytkeä. Jäljestys: hylätty. Alku-
makuu näytetään ja alkaa ilmavainuinen jälkityö; melko pian harhaudutaan pitkälle jäljen sivulle, hukka; uusi alku 
ja kulmalta mennään yli, löytää kuitenkin itse jäljelle; toisella osuudella harhaudutaan taas sivuun, toinen hukka; 
harjoitellen loppuun, kaato kiinnosti. Vesityö: hyväksytty. Halukkaasti veteen ja tuo pukin rannalle. Tottelevai-
suus: hyväksytty. Hyvä tottelevaisuus. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: muutama jälkitreeni, niin tulos varmaan para-
nee; iloinen suorittaja. 
 
RASSEL'S DIRTY DANCING 42897/16 s.20.7.2016 i. Edwin Schönez e. Manaca’s Through My Eyes kasv. Kirsi 
ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Laitila RN 15.4. Lena Danker-Höglund PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kohta 9 kk, nartulle hyvät mittasuhteet, narttumainen pää, syvä otsapenger, hyvät silmät, kulmakaaret 
saavat valmistua, purenta ok, hyvin asettunut lapa, kaunis kaula, hieman lyhyt mutta riittävän viisto olkavarsi, 
ikäisekseen erinomainen runko, hyvä selkä ja lantio, lupaavat pakarat, sopiva luusto, erinomaiset käpälät, liikkuu 
hyvällä askeleella kun keskittyy. Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat ja tummat silmät, aavistuksen lyhyt kuono, eturinta 
tulossa, hyvä rintakehä ja kulmaukset, erinomainen karva, erinomaiset liikkeet, iloinen luonne. Koski tl RN 13.5. 
Helin Tenson JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, 
kaunis pää ja korvat, erinomainen ylä- ja alalinja, erinomainen turkki, erinomaiset kulmaukset. Kellokoski ER 
3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sweet headed black, 



maturing well, classic shape, dark eye, good neck and shoulder, short in loin, great turn of stifle, short below the 
hock, nice set of tail, moved well with confidence, well presented. Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-
Heijden, Alankomaat JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, lovely bitch, excellent 
size, very well developed for her age, excellent feminine head, nice expression, good bite, well ribbed, beautiful 
bones, lovely coat, moves nicely for age, well presented. Pöytyä KR 18.6. Irina Poletaeva JUN ERI 1 SA PN1 
SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, erittäin narttumainen, kaunis 
pää ja ilme, saksipurenta, erinomainen kaula, hyvä ylälinja, iloinen häntä, rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen, 
riittävä askelpituus, erinomainen etu- ja takaliike, oikea karvan laatu. Hyvinkää KR 16.7. Marja Talvitie JUN ERI 
1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Edestä hieman löysästi, muuten hyvin liikkuva, erit-
täin hyvä tyyppi, kuono voisi olla hieman pidempi ja vahvempi, hyvä kaula, ylälinja ja häntä, hyvä runko, niu-
kahkot etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, hyvä karva. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania JUN ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year, feminine, prefer less round eyes and melting expression, 
enough substance of bones, good angulation in front and back, moves happily and soundly but she needs time 
to develop, excellent coat quality, excellent temperament. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada JUN ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very pleasing type, soft sweet expression coming from well 
proportioned head, full eye, correct angulation in front and behind, free and easy on the move, merry 
temperament. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine bitch, nice outline and proportions, very sweet head and expression, lovely skull and earset, good 
eyes, bit upright in shoulder, good ribcage and forechest but short breastbone, normal croup and hind 
angulations, very good coat quality, moves with good drive and enough reach, lovely tail activity, turns out 
elbows a bit, lovely temperament. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia JUN ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head and expression, slightly smaller cast but has good bones, breed type and 
moves with a positive busy action, holds a nice outline but needs time to mature in her body shape, presented in 
good coat and condition, would prefer her to be just a little bigger all over. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila 
JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman matalalta vaikuttava nuori narttu jolla hyvän malli-
nen pää ja kaunis kaula, runko saisi olla jo hieman vahvempi, seisoo edestä hieman epävarmasti, hyvä karva, 
liikkuu kohtuullisen hyvin, miellyttävä käytös. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali JUN ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Correct feminine head, nice expression, correct bite, I’d prefer more bone, good 
angulations and ribcage, a bit low tailset, moves well, a bit short step. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 16.9. Jan-Gunnar Rönnblad SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. 
 
RASSEL'S YING YANG 40283/13 s.7.7.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Manaca’s Through My 
Eyes kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good golden bitch showing all the typical characteristics of this lovely breed, good head, lovely angulations fore 
and aft, great turn of stifle and width behind, moved positively with style. 
 
RASSEL'S YVONNE Fi & Ee Mva 40285/13 s.7.7.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Manaca’s 
Through My Eyes kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kolme-
vuotias, oikea koko ja mittasuhteet, kaunis nartun pää, oikea purenta, hyvä kaula, riittävä rungon tilavuus, oikein 
kulmautunut takaa, niukemmin edestä, liikkuu hyvällä tempolla, oikea karvan laatu, eturinta saisi olla selvempi, 
riittävä luusto, iloinen ja varma käytös. Jämijärvi RN 1.4. Markku Mähönen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvä vahvuusaste ja sukupuolileima, hyvä pää mutta kuono voisi olla hieman voimakkaampi 
ja täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, keskivahva eturinta, hyvä runko, hyvälle tasolle kiinnittynyt häntä, riittävä 
raajaluusto, hyvät kulmaukset ja käpälät, hieman leveä etuliike, hyvä sivuaskeleen pituus, hyvä karvapeite, 
iloinen käytös. Laitila RN 15.4. Lena-Danker-Höglund KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kohta 4-vuotias hyvän kokoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, erinomaiset pään linjat, kaunis 
ilme, hyvä huulilinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen rungon volyymi, hyvä selkä ja lantio, hyvä 
tiivis lihaskunto, sopiva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti hyvällä ulottuvuudella, käyttää häntään-
sä oikein. Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
narttumainen kokonaisuus, pienehkö narttu, päässä hyvät linjat, saisi olla kauttaaltaan vahvempi, sopivat 
kulmaukset edessä ja takana, keskivahva luusto, riittävä runko, kaunis karva, hyvä luonne, liikkuu hyvin. Koski tl 
RN 13.5. Helin Tenson KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet 
ja luusto, kaunis jalo pää, erinomainen ylä- ja alalinja, erinomainen häntä ja turkki sekä temperamentti. Hämeen-
kyrö RN 25.5. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu, ok mitta-
suhteet, hyvä pää, kaunis ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja, hyvin kulmautuneet 
raajat, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-
Britannia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Golden, sweet head, dark eye, good earset, nice 
upper arm, good depth of chest, short in body, nice turn of stifle and second thigh, moved well with drive. Raisio 
RN 10.6. Zofia Konderla, Puola KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size 
and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs and shoulders, nice shape of ribs, 
nice head, nice coat, movement and temperament. Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-Heijden, Alanko-
maat KÄY ERI 1 SA PN2 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, excellent quality 
bitch, lovely size, very nice length of neck, well balanced, feminine head, nice dark eyes, soft expression, good 
bite, lovely ribs, compact, excellent coat, lots of substance, showing beautiful movement, nice temperament. 
Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä 
tyyppi, hyvä luusto ja koko, hyvä pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, vahva ylälinja, erinomainen eturinta, 



olkavarsi on suora, hyvä runko, hyvät takakulmaukset, hyvä turkki, vapaat liikkeet. Rovaniemi KV 24.6. Linda 
Volarikova, Slovakia KÄY ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Longer in shape, correct 
substance, could have better filled muzzle, proper neck, excellent angulations, sufficient topline, excellent tail, 
moves very well, very nice coat quality. Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä KÄY ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Feminiininen, oikeat mittasuhteet omaava 4-vuotias narttu, hyvä pään pituus, kuono saisi 
olla täyteläisempi, hyvä eturinta, rintakehä voisi olla tilavampi ja pidempi, sopiva luuston vahvuus, hyvät käpälät 
ja tasapainoiset kulmaukset, oikea turkin laatu, liikkuu kauniisti hyvällä askelpituudella, reipas käytös. Raasepori 
KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, good 
size and type, feminine head, excellent pigmentation, good earset, strong neck, firm topline, good tailset and 
carriage, good bone, excellent angulations, moves well, coat needs to be trimmed more. Hyvinkää KR 16.7. 
Marja Talvitie VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hieman kevyt 
kuono, muuten hyvä pää, riittävä kaula, hyvä runko, hieman lyhyt lantio, hyvät etu- ja takakulmaukset, liikkuu ok, 
hyvä karva. 
 
RASSEL'S ZELDA 47870/14 s.3.9.2014 i. Edwin Schönez e. Manaca’s Through My Eyes kasv. Kirsi ja Hannele 
Helenius 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type, 
lovely outline, elegant and feminine, excellent balance and substance, nice coat, rather loosing her outline on the 
move. Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Oikea koko ja mittasuhteet, kaunislinjainen nartun pää, hyvä purenta, silmät ja korvat, kaunis kaula ja ylä-
linja, ikäiselleen hyvä eturinta ja runko, oikein kulmautunut, hyvä luusto ja karvapeite, liikkuu hyvin. Jämijärvi RN 
1.4. Markku Mähönen AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi ja hyvät mittasuhteet, hyvän mittainen pää jossa hyvä kuonon ja kallon suhde, hyvä ilme, hyvät korvat ja 
niiden pituus, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, erittäin hyvät kulmaukset, tiiviit käpälät, hyvät edes-
takaiset liikkeet, hyvä sivuliike, iloinen käytös mutta voisi käyttää häntäänsä. Laitila RN 15.4. Lena-Danker-
Höglund AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias vahvarakenteinen narttu jolla erin-
omaiset mittasuhteet, kauniit linjat päässä, pehmeä ilme, purenta ok, kaunis huulilinja, hyvät korvat, hyvin kul-
mautunut edestä ja takaa, hyvä tilava runko, hyvä selkä ja häntä, tarvitsee kiinteää lihasmassaa, oikea karvan 
laatu, sopiva luusto, erinomaiset käpälät, liikkuu riittävällä askelpituudella, voisi esiintyä pirteämmin. Lahti RN 
1.5. Leila Kärkäs AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava narttu 
jolla hyvät pään linjat, hyvät tummat silmät, tiiviit luomet, silmät vuotavat hieman, hyvä kuono, hyvä rintakehä ja 
eturinta, tasapainoiset kulmaukset, sopiva luusto, hyvä karva, hieman leveä taka-askel ja korkea hieman lyhyt 
etuaskel mutta askelpituus on hyvä, miellyttävä käytös. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 1 SA 
PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type, compact body, correct type of head, eyes large 
enough, excellent neck, correct topline, correct volume of body, well angulated, could have better grooming, 
correct temperament. 
 
ROSINEDALS PASSION FOR CHOCOLATE SE58838/2015 s.9.11.2015 i. Rosinedals Quite Light e. Upsy 
Daisy’s Jeanette kasv. Björn Ericson, Ruotsi 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä JUN HYL. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, hyvä koko ja vahvuus, feminiininen kaunislinjainen pää, tiukka purenta, vasen kulmahammas painuu 
ikeneen ja on tehnyt sinne pienen kolon, hyvä runko, sopiva luusto, kohtuulliset kulmaukset, kaunis hieman 
laineikas turkki, reippaat liikkeet, hampaan asento vaikuttaa palkintosijaan. 
 
ROSINEDALS QUITE A QUEEN SE13224/2013 s.17.12.2013 i. Upsy Daisy’s Axel e. Vignett’s Barbie kasv. 
Björn Ericson, Ruotsi 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hy-
vän tyyppinen, mittasuhteiltaan pitkähkö narttu, sievä feminiininen pää ja ilme, pään linjat voisivat olla yhden-
suuntaisemmat, hyvä eturinta ja tilavuus, pitkä lanneosa, sopiva luusto, ulottuvat liikkeet, vaatii vielä hieman 
lisää itseluottamusta, hyvä turkin laatu. 
 
ROSSWIND HIP HOP LINDY 47800/14 s.9.8.2014 i. Bleper’s Take’s Two To Tango e. Fi Mva By JMva BaltV-15 
Rosswind Shut Up And Dance kasv. Tuuli Rossi 
Luonnetesti: Tuusula 17.6. Tuija Kardin-Lankinen ja Auli-Riitta Kiminki LTE (58 pist). 
 
ROSSWIND SHUT UP AND DANCE Fi Mva By JMva BaltV-15 38209/12 s.26.5.2012 i. C.I.B Fin & Ee Mva 
EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Rosswind Kiss’N’Make Up kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, vahva narttu jolla hyvät ääriviivat, hyvän mittainen pää, hyvä korvien kiinnitys ja pituus, hyvä 
kaula, erinomainen eturinta, hyvä rungon muoto, hyvä hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset, vahvat raajat, suorat 
edestakaisliikkeet, hyvä sivuliike, erittäin iloinen käytös. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia VAL ERI 1 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old female, bit doggy big bitch but correct in proportions, very 
good head, excellent shoulders and front angulations, excellent in movements coming and going, merry 
temperament, excellent presentation. Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä pää ja ilme, kaunis ylälinja, tilava rintakehä, erinomainen takaosa, kauniit tehok-
kaat liikkeet. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen narttu, kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, seistessä erinomainen ylälinja, sopusuhtainen 
runko, erittäin hyvät raajat, hyvä karva joka ei aivan parhaimmillaan, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 



 
ROSSWIND VISA IN USE 21933/16 s.5.3.2016 i. Cassom Twist’N’Shout e. Lv & By Mva JV-13 LtV-15 RigaW-
15 Northworth Kind Of Cugar kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, oikea sukupuolileima, hyvän mittainen pää, kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä 
hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset ja raajojen luusto, tiiviit käpälät, hyvä taka-askeleen pituus, hieman sidottu 
etuaskel, hyvä karva, iloinen käytös. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 months old, excellent type, very good in size, excellent head type 
and expression, front and feet, excellent silhouette of bitch, coming and topline, very rounded ribs, excellent 
length of ribs, strong in loin, excellent rear angulations, excellent movements, merry temperament, excellent coat 
with typical texture and colour. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 1 SA PN1 SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful young bitch, lovely type and development, excellent 
head with soft expression, excellent shoulder placement, a bit over angulated behind, short compact body, 
excellent movement, lovely coat and condition. Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PN3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen juniorinarttu, kaunisilmeinen pää, kaunis kaula, tyylikäs ylä-
linja, sopusuhtainen runko, erinomaiset raajat, erinomainen karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Rauma KR 
27.5. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very happy feminine bitch, 
enough well balanced, a bit small head in comparison to body, muzzle broad enough, excellent neck and topline, 
very well developed body, correct angulation in front, bit too much behind, moves ok, very happy temperament. 
Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced 
black, lovely outline, good dark eye and holding a good topline on the move, good depth to chest, moved well, 
well presented and handled. Heinävesi RN 10.6. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa JUN ERI 1 SA PN1 SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, koko ja luusto, hyvän pituinen kapeahko pää, 
hyvät silmät ja korvat, tasapainoinen ylälinja, hyvä rungon syvyys, tasapainoisesti kulmautunut, tiiviit käpälät, 
liikkuu hyvin, tehokas sivuaskel, hyvä karvan laatu, hyvä hännän kanto liikkeessä. Haapajärvi RN 17.6. Jukka 
Kuusisto JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt 
juniorinarttu, jalo pää, hyvä kuiva kaula, kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kaunis turkki, pitkät 
tehokkaat liikkeet. Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA PN2 SERT VACA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 16 months, the happiest cocker so far today, wonderful disposition, quality head 
of good length, soft dark eyes, clean neckline, lovely coat and condition, sound mover. Joensuu KV 12.8. Maria 
McEntee O’Sullivan, Irlanti NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely head, very pretty, lovely eyes, good bone, lovely neck and shoulders, lovely topline, lovely angulation at 
the back, true type, nice backend movement, lovely front. Joensuu KR 13.8. Jessie Borregaard Madsen, 
Tanska NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice overall expression, 
nice black girl with feminine head and expression, correct bite, good length of neck, well developed in chest and 
body, strong bone and feet, well set tail, correct height of hocks, good coat, nice mover, good drive. Mäntyharju 
KR 26.8. Eeva Resko NUO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävä hyvän 
tyyppinen narttu jolla kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja pään ääriviivat samansuuntaisemmat, kaunis kaula, 
vahva hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja runko, joskin rintakehä voisi olla hieman 
pidempi, hyvä takaosa, liikkuu kauttaaltaan erittäin hyvin, hyvä karvan laatu. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini 
NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lupaava nuori narttu jolla erittäin kau-
niit liikkeet, hieman kapea kuono-osa, tummat kauniit silmät, hyvä ylälinja, hyvä rintakehän muoto, hyväasentoi-
nen lantio ja hyvä hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, erittäin laadukas turkki. Siilinjärvi RN 3.9. Virpi 
Montonen JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista rotu-
tyyppiä, kaunislinjainen, vankkarunkoinen, hyvä pitkä pää, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä kaula, lavat 
saisivat olla viistommat, tasapainoisesti kulmautunut, niukka eturinta, liikkuu erinomaisella asenteella, edestä 
riittävällä, muuten hyvällä askelpituudella. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi NUO ERI 1 SA PN2 SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, lovely proportions, nice head and expression with good skull 
and earset, needs a bit more strength in nose, normal angulation, lovely ribcage and forechest, lovely coat 
quality, very good reach, drive, balance and tail activity, a bit narrow in front, lovely temperament. Kouvola RN 
22.10. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
tyylikäs nuori narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, erinomainen ylälinja ja raajat, 
erinomainen karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alanko-
maat NUO ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely black, feminine head and 
expression, good proportions in head, nice strong muzzle, good earset, strong neck and topline, good tailset, 
lovely front, good ribs, angulation behind is for me bit too much, good silky coat, nicely prepared, nice mover, lot 
of drive, happy temperament. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu jolla kaunis ilmeikäs pää, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, sopu-
suhtainen runko ja erinomaiset raajat, erittäin kaunis karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Helsinki KV 9.12. 
Rui Goncalves, Portugali NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Head of good proportions, 
well pigmented eyes, correct bite, good neck, a bit dewlap, good ribcage, a bit long in loin, good coat quality, 
moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti NUO ERI 1 SA PN2 SERT VACA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 20 months old feminine bitch, excellent size, breed type and proportions, elegant 
head with pleasing expression, excellent neck falls to well laid shoulders, excellent angulation in front and rear, 
good spring of ribs, well ribbed back, good topline that slopes to correctly set tail, moves with excellent reach 
and drive especially in loose lead. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 15.7. Ville Lahtinen SPA -.[Koeselostus puuttuu]. 
 



ROSSWIND VOIDS TROUBLE 21936/16 s.5.3.2016 i. Cassom Twist’N’Shout e. Lv & By Mva JV-13 LtV-15 
RigaW-15 Northworth Kind Of Cugar kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Margret Möller-Sieber, Saksa JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 14 months old, very excited young girl, presented in very good condition, feminine head 
and expression, excellent angulated body, excellent topline and tailset, excellent coat, moves and shows very 
well. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
feminine with lovely proportions, sweet head and expression but needs more strength in nose, a bit upright in 
shoulder, good upper arm, lovely ribcage, a bit steep in croup, excellent muscles, normal hindquarters, very 
good coat quality, moves with good balance and tail activity, needs to be a bit stronger in front, very nice 
temperament. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, erittäin hyvä runko, hyväasentoiset raajat, kaunis karva-
peite, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
SAGOBACKENS EMMA FROM HIGHBURY 15872/17 s.26.12.2016 i. Elmers Goldmine Easy Friend e. 
Manaca’s Swept Away kasv. Annika Kontturi-Salmi 
Näyttelyt: Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminine, beautiful head and expression, eyes are a bit light, excellent neck, good lay of shoulders, 
enough chest, good bones, excellent ribcage, compact body, well muscled hindquarters, moves well covering 
the ring, happy girl. Kihnkö PN 2.9. Tanya Ahlman-Stockmari PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen narttu, selvä sukupuolileima, oikeat rungon mittasuhteet, tilava runko, kuono-osa saisi olla täyte-
läisempi silmien alta, samoin alaleuka korostuneempi, toivoisin vähemmän etukulmauksia, hyvä raajaluusto, 
hieman jyrkkä lantio, hyvä käytös, liikkuu hyvin takaa. Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen PEN 1 KP PN2-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, selvä sukupuolileima, hyvä 
runko, tyypillinen ilme mutta pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä karvapeitteen laatu, hyvät kul-
maukset edessä ja takana, hyvä kaula, tänään malttamaton liikkumaan, halutessaan liikkuu hyvin takaa, edestä 
liike kauhova ja korkea. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Feminine, very good proportions, good head and earset, still needs a bit more strength in nose, very 
good neck, good front, good ribcage, very good croup, enough angulated in hindquarters, good coat for age, 
moves with good reach, still a bit high in front, moves with enough drive, good tail activity, very nice 
temperament. 
 
SAXAPHONE NYLES 17779/15 s.13.10.2014 i. Saxaphone Spyro e. Endowood Ameliah of Saxaphone kasv.  
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A 
black, little long in foreface and broad in skull, in excellent muscles, covers the ground well. 
Metsästyskokeet: Joroinen 2.9. Juha Tuomanen VOI – (0 pist). Joroinen 3.9. Juha Tuomanen VOI 1 (83 pist). 
Soini 7.10. Mauri Koivuporras VOI – (0 pist). Soini 8.10. Petri Karlsson VOI – (0 pist). Raahe 14.10. Pekka 
Eskola VOI – (0 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Raahe 26.8. Juha Karlström VOI 2 (76 pist). Raahe 27.8. Tiina Karlström VOI – 
(39 pist). 
Luonnetesti: Jyväskylä 6.5. Leena Berg ja Mia Möller LTE (108 pist). 
 
SEQUENCER CALYPSO 40262/17 s.19.6.2017 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Lepänojan Bertha kasv. Inka 
Tuomisto 
Näyttelyt: Helsinki PN 9.12. Maija Lehtonen BABY 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk, hyvät 
rungon mittasuhteet, sopiva luusto, kaunisilmeinen feminiininen pää, oikea purenta, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, 
hyvin kehittynyt, lupaavan mallinen rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, liikkeet saavat vielä vapautua, hyvä 
häntä, vielä runsas pentukarva. 
 
SEQUENCER EQUINOXE 40264/17 s.19.6.2017 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Lepänojan Bertha kasv. Inka 
Tuomisto 
Näyttelyt: Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Good body proportions, I would like softer line in the global silhouette, straight front and rear angulation could 
be more present, nice head, beautiful eyes, good ear setting, good tailset, very puppy coat texture, correct 
movement behind, wide in front, profile movement should be more typical and more efficient. 
 
SEQUENCER SINGALONG 40265/17 s.19.6.2017 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Lepänojan Bertha kasv. Inka 
Tuomisto 
Näyttelyt: Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Good body proportions for a female, on the maximum size for this age, head could be a little bit better shape, 
straight front, topline could be better shape, maximum angulation in the rear, good tailset, very puppy coat 
texture, a bit wide in the front, very unbalanced and disorganised movement. 
 
SHADOWGATE SILVER SPIRIT Fi Jva 23185/13 s.14.2.2013 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. Heart Rock 
Take On Me kasv. Erja Mäkelä 
Näyttelyt: Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska KÄY ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head and expression, enough of neck, body is well developed, good depth of 
chest, strong legs, normally angulated front and behind, moves very well, good coat. Laihia RN 13.5. Paavo 
Mattila KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut narttu, hyvä pää jossa otsapenger 



voisi olla hieman selvempi, kaunis kaula, eturintaa voisi olla enemmän, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja 
takaosa, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro AVO 
ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja koko, erin-
omaiset mittasuhteet, kaunis pää, vahva selkä, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, hyvät kulmaukset edessä 
ja takana, vapaat liikkeet. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Feminine head, excellent eyes and expression, correct bite, nice body, good angulation, excellent 
coat and condition, should have better topline, very good mover, well presented. Oulu KV 16.7. Athanasios 
Garivaldis, Kypros KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct colour, eys and nose, 
correct bite, nice muzzle, a little bit loose skin in the neck, correct set of ears, level topline, nice angulations, 
good coat condition, nice chest, nice movements, excellent presentation. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, 
Kanada KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing type, soft expression, sufficient 
angulation in front and behind, good spring of ribs, free merry movement. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, 
Tanska KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, good size, excellent type, square 
feminine head, little short muzzle, correct expression and bite, little throaty neck of medium length, balanced 
angulations, good ribs, could have bit more depth and forechest, moves typically but could show little more 
energy, excellent coat. 
Jäljestämiskokeet: Kauhajoki 18.5. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Jarrutettu 
aloitus, siksakaten jäljen päällä etenevä koira; katkon tarkistus ensin edestä silmukalla ja kaartaa sitten seuraa-
valle osuudelle, normikulmat reilun jälkinarun säteisellä täydellä ympyrällä; makauksista viimeisen kävelee vie-
restä, muut merkaten; löytää sorkan jonka viereen jää seisomaan. Kauhava 21.5. Juha Junkala VOI 1 (a-6, b-
10, c-9, d-11, e-3, f-4 = 43 pist). Lähtö hieman epävarma, tekee pari lenkkiä heti ohjatun osuuden jälkeen; ete-
nee sopivalla nopeudella enimmäkseen maavainuisesti; ohitti ensimmäisen makauksen, muut käveli yli nopeasti 
nuuhkaisten; kulmilla tarkistuslenkit, suorat osuudet jäljestää pienin tarkistuksin; kaato löytyy, jäi viereen nuuhki-
maan; erinomainen suoritus vaativalla jäljellä. Ilmajoki 26.5. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-10, e-3, f-4 
= 42 pist). Rauhallinen aloitus, sopivaa vauhtia pääosin jäljen päällä etenevä koira tekee loppua kohti enemmän 
ja enemmän tarkistuksia jäljen molemmin puolin; merkkaa makauksista kaksi hyvin, yhden puolittain ja yhden 
kiertää ympäri metrin säteellä löytämättä sitä; katko kaarroksella seuraavalle, kulmat ulkokautta silmukalla; sor-
kan löytää ja jää sitä tutkimaan. Laihia 22.6. Kalle Järvinen VOI 2 (a-4, b-8, c-5, d-11, e-3, f-4 = 35 pist). Sennal-
le näytetään alkumakuu, siitä alkaa ilmavainuinen jäljestys; ensimmäinen, toinen ja neljäs osuus lenkittäen jäljen 
molemmin puolin, kolmannella osuudella tulee koppelo pesueineen vastaan ja vie koiran hukkaan; ensimmäinen 
kulma (joka katko) kaarroksella ja jäljentekijän jälkiin tukeutuen jatkoon, toinen ja kolmas kulma tarkasti; ma-
kauksista merkkaa ensimmäisen ja neljännen, toinen ohi ja kolmas yli; sorkalle suoraan ja se kiinnosti; harmil-
lisesti pesue häiritsi koirakon työskentelyä; treenaamalla jälkivarmuutta saadaan turhat mutkat pois. Kauhava 
23.7. Rauno Koskinen VOI 2 (a-6, b-10, c-8, d-6, e-2, f-4 = 36 pist). Koiralle osoitetaan lähtömakaus ja itsenäi-
sesti jälkityöhön jota tehdään pääosin maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia; kaikki osuudet jälkiuralla ja kaikil-
la osuuksilla tehdään riistajälkien tarkastuksia vähintään yksi; ensimmäinen kulma tarkastuslenkillä, toinen kulma 
(jossa katko) teettää runsaasti töitä mutta jatko löytyy, kolmas kulma oikaistaan 15 metrillä; makauksista kolmel-
le vauhti hiljenee mutta ei pysähdytä, viimeinen vierestä ohi; kaadolle suoraan, se saisi kiinnostaa enemmän; 
tänään palkintosijaan vaikuttavat makausten merkkaamattomuus ja tarkastelut. Ilmajoki 20.8. Karla Sohlman 
VOI 0 (0 pist). Senna tutkii alkumakuksen hyvin ja saatetaan veriuralle mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen jäljes-
tys jossa käytetään maa- ja ilmavainua sekaisin; ensimmäistä osuutta hyvin yli puolivälin, edetään pientä aalto-
kuviota käyttäen aivan jäljen tuntumassa, sitten alkaa pyöritys molemmin puolin ja lopuksi lähdetään jäljeltä 
määrätietoisesti ensimmäiseen hukkaan; uusi yritys ja kulmalle, se teettää töitä, sinnikkäästi laajennetaan ren-
gastusta mutta jatko ei selviä, tuomitaan toinen hukka; yritetään vielä toisen osuuden alusta ja puoleen väliin aal-
toillen sekä pistoja tehden, sitten alkaa taas häntä heilumaan ja lähdetään muihin hommiin, kolmas hukka ja koe 
keskeytyy; harjoitellen kaadolle joka kiinnosti; makauksista ensimmäinen kierretään vierestä ohi, toisen osoittaa 
erinomaisesti; Senna osoitti osaavansa jäljestää ja työtehtävä oli mieluinen, tänään metsän muut hajut veivät 
voiton verestä; koirakon yhteistyötä oli ilo seurata, tsemppiä jatkoon Senna. 
Jäljestämiskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Ilmajoki 8.10. Toni Tunkkari VAHI 0. Koira hakee koko alueen 
ja ohittaa ensin lähdön mutta paikallistaa jäljen tuulen avulla; lähtee etenemään hyvin ja suoristusta seurataan 
ensimmäiselle makaukselle saakka josta jatkaa omistajan kanssa itsenäisesti; ensimmäisellä kulmalla koira 
kadottaa jäljen ja ohjaaja suunnistaa sorkalle eikä tuo yhtään kapulaa jäljeltä. 
 
SHAVIAN CAN THE CAN 18893/16 s.5.2.2016 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Shavian Hey Queen Of Sin 
kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nicely proportioned, feminine head, good expression, correct lowset ears, good topline and angulations. Kotka 
KV 17.6. George Schogol, Georgia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, good size but 
long in body, narrow underjaw not wide enough, teeth pointing into gum. 
 
SHAVIAN CARPE DIEM BABY 25180/16 s.15.3.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Triplet 
Yours Truly e. Shavian Poor Cow kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive 
feminine head, dark eye, good topline, good shoulder, bit long in loin. Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia 
JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 months old female, excellent in size and proportions, 
excellent type of head, front, placement of shoulders and front angulations, excellent rounded ribs, correct in rear 
angulations but when coming she is bit wide, excellent coat and colour. Rautjärvi 22.4. Reia Leikola-Walden 
JUN ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin naisellinen pieni juniorinarttu jolla oikeat 



linjat, viehättävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, ikäisekseen riittävä eturinta ja runko, lanneosa 
voisi olla hieman lyhyempi, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu leveästi takaa, riittävällä askelpituudella sivusta, 
erinomainen karvan laatu, iloinen luonne, kauniit tassut. Sulkava RN 6.5. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PN2 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen nuori narttu, kaunis pää ja ilme, kaunis kaula, 
hyvin kehittynyt runko, erinomainen ylälinja, hyväasentoiset raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
Savitaipale RN 7.5. Tuula Savolainen JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 
kk, kaunislinjainen nuori narttu, hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää, tummat silmät, pehmeä ilme, kaunis 
huulilinja, erinomainen eturinta, tilava rintakehä jossa hyvä pituus, hyväasentoinen lantio, tasapainoinen raaja-
rakenne, hyvä raajaluusto, hyvä turkki ja hapsut, kauniisti kannettu iloinen häntä, liikkuu tasapainoisesti hyvällä 
askeleella. Varkaus KR 14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very nice black bitch, lovely head and expression, excellent front angulations, would like a bit 
more bend of stifle, lovely coat and condition, nice movement, very nice character. Kellokoski ER 3.6. Paul 
Read, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely black, built on classic lines, good 
shape with depth to chest, good spring of rib and width to quarters, good turn of stifle, unfortunately not moving 
well today neither in front or behind. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi NUO ERI 4. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Very feminine with good proportions, sweet head and expression, excellent skull and ear-
set, nice eyes, bit upright in shoulders, good forechest and upper arm, very good ribcage, enough angulations in 
hindquarters, good rib and croup, very good coat quality but not in best coat today, moves with good balance 
and tail activity, very good temperament. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 29.6. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Lempi on 
vilkas ja kontaktivalmis, se on hyvin kiinnostunut muista koirista, se on kiltti ihmisille vaikka ei oikein malta tutus-
tua. Haku ja laukaus: hyväksytty. Lempi aloittaa hyvällä draivilla ja etäisyydellä, pääasiallinen työtapa on maa-
vainu; laukausta se säpsähtää ja hakualue suppenee toviksi; työskentely jatkuu vaikka hieman suppeampana 
kuin alussa. Jäljestys: hyväksytty. Hyvä opastus jäljelle; maavainuinen Lempi innostuu riistajäljistä mutta ei kui-
tenkaan unohda jäljestystehtäväänsä; pirteä suoritus. Vesityö: hylätty. Lempi ottaa vauhtia rannasta useaan ker-
taan, se kahlaa ja ui pienen matkan mutta luopuu; rohkeus ei riitä tänään uimiseen. Tottelevaisuus: hyväksytty. 
Tottelee ensimmäisestä käskystä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: nuori koira joka on hyvin yhteistyöhaluinen taita-
van ohjaajan opastuksella. Imatra 29.7. Heli Rummukainen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. 
Iloisesti juniorimaisella avoimuudella tutustuen kiinnostuneesti toisiin koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus: hylätty. 
Lempi käyttää ilmavainua; laukausta ei pelkää vaan kuuntelee pysähtyen ja katsellen; tänään ei irtoa riittävään 
hakuun, pysyttelee ohjaajan vierellä tehden pari pientä pistoa; kutsusta luokse kytkettäväksi. Jäljestys: 
hyväksytty. Lempi aloittaa hypellen iloisen reipasvauhtisen maa- sekä ilmavainuisen jäljestyksen; kulma ylitse ja 
nuuhkitaan jotain hyvää hajua josta matka jatkuu reippaasti kaadolle jota jäädään nuuhkimaan. Vesityö: hylätty. 
Lempi käy uimassa mutta ei hae riistapukkeja. Tottelevaisuus: hyväksytty. Lempi on tottelevainen koira. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: mukavaa yhteistyötä, vain lisää metsä- ja uintitreenejä. Lappeenranta 10.8. Veli 
Nurminen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Lempi on iloinen ja ystävällinen koira; asiallisesti 
koiriin ja ihmisiin suhtautuvat narttu. Haku ja laukaus: hylätty. Aluksi muutama hyvä pisto joka sitten supistui, 
käyttää maavainua, tottelee hyvin; laukauksesta haku supistuu. Jäljestys: hyväksytty. Hyvää jäljen päällä kulke-
vaa jäljestystä; palaa pari kertaa takaa jäljelle ja pysähtyy käskystä, kuitenkin jatkaa ja kaatoa nuuhkii. Vesityö: 
hylätty. Kahlaa mutta ei tuo pukkia eikä ui. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee melko hyvin. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: vaatii vielä metsälenkkejä ja itseluottamusta joka tulee iän myötä lisääntymään, niin hyvä tulee. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 28.5. Esa Pekkarinen AVO 0 (0 pist). Koira tutkii alkumakauksen tarkasti, 
alkaa hyvin rauhallinen ympäristöä tarkasteleva jäljestys kun nuorella ensikertalaisella koiralla riittää metsässä 
ihmeteltävää; koira hakee runsaasti tukea ohjaajastaan ja jäljestys etenee kehoituksien voimalla; koiran työsken-
tely lopahtaa kokonaan kolmesti joista hukat jo ensimmäisellä osuudella ja kokeen keskeytys; jäljestämistä jatke-
taan kuitenkin harjoitellen kaadolle asti, kaato kiinnostaa koiraa; nuori hyvin lupaava koira joka kaipaa vain aikaa 
ja kokemusta. 
 
SHAVIAN EVERY BREAKING WAVE 47317/15 s.17.7.2015 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Shavian 
Hey Look This Way kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
feminine, nice overall shape, nice head and expression, normal angulations in front, enough angles in rear, very 
good ribcage and forechest, excellent coat quality, moves rather wide behind, narrow in front, quite good side 
movement but needs more drive, very nice temperament. 
 
SHAVIAN GIRL ON FIRE 42521/14 s.5.7.2014 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. Shavian 
Hey Look This Way kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typical female of the breed, nice feminine head and expression, enough length of neck, I’d like better front and 
back angulations, good coat quality, a bit fat today, good temperament. 
 
SHAVIAN LOVE IN THE DARK 22641/17 s.5.3.2017 i. Willy Wonka Z Chalupecké Louky e. Shavian Rolling In 
The Deep kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
hyvä pentu, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja otsapenger selvempi, vahva runko, köyristää selkäänsä, 
sopivat kulmaukset, saisi liikkua tasapainoisemmin, miellyttävä käytös. 
 



SHAVIAN SAD EYED LADY 10063/17 s.12.11.2016 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Shavian Forever Or 
Never kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
feminine with good proportions, lovely head and expression with correct skull, nice earset, lovely eyes, upright in 
shoulders, very good forechest and upper arm, very good ribcage but short breastbone, very good croup, very 
good angulations in rear, good muscles, very good coat quality, unfortunately not strong enough in movement, 
not using her rear to advantage, lovely temperament. 
 
SHAVIAN SAINT OR SINNER C.I.E Ee & Lv & Lt Mva LvV-11 EeV-11 43143/06 s.7.7.2006 i. C.I.B Fin & Se(n) 
& Ee & Lv It & Ru & Hu Mva V-06 V-08 RkfV-06 XXL Of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana 
Ranta  
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari VET ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely feminine head, excellent type, elegant and powerful, maturing proudly, having most of breed’s features 
which we are losing today. Koski tl RN 13.5. Helin Tenson VET ERI 1 SA PN2 VSP-VET. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet ja luusto, erinomaisessa lihaskunnossa, kaunis pää ja korvat, 
kaunis kaula, aavistuksen pehmeä selkä, erinomainen eturinta ja rintakehä, erinomaiset kulmaukset, häntä ja 
temperamentti. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Lovely quality black bitch, good head and well set ears, good reach in neck into well placed 
shoulders, correct upper arm, good width and depth to ribs, nice quarters which she uses in the move, a tail that 
never stops wagging, moved and showed very well. Raisio RN 10.6. Zofia Konderla, Puola VET ERI 1 SA PN1 
ROP ROP-VET RYP2 BIS1-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and proportions of 
body, excellent topline, excellent set and angulations of legs and shoulders, excellent shape of ribs, very nice 
female head, nice coat, movement and temperament, excellent condition for this age. Raasepori KR 9.7. Tina 
Sterguljc Krusic, Slovenia VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 years, 
excellent size and type, feminine head, good bite and earset, good neck with excellent topline, very good 
angulations, very happy movement. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 years, elegant female, beautiful type, feminine head, excellent 
expression, firm muzzle, excellent chest, excellent quality of bone, strong feet, excellent ribcage, she moves 
sound and parallel with happy tail. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 11-vuotias veteraani jolla sulavat linjat rungossa, erittäin miellyttävä cockerin käy-
tös, hieno veteraanin pää, kaunis kaula, hyvä rintakehä, hyväasentoinen lantio ja iloinen häntä, kauniit kulmauk-
set, edelleen hyvä askel, hyvin laadukas veteraani. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada VET ERI 1 SA 
PN4 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In exceptional condition for 11 years, still oozing breed 
type, soft melting expression, good angulation front and behind, still sound merry movement. 
 
SHAVIAN THAT’S ME HeW-16 V-16 HeW-17 PMV-17 19982/14 s.11.2.2014 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Pretty Flower’s Written In The Stars 
kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI 1 SA PN2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lovely type, very cockery, beautifully headed, elegant, powerful, feminine silhouette, lovely coat, 
moved well. Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO ERI 4 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice balance, good substance, good topline, well angulated, attractive head, dark expression, good low 
set ear, efficient mover. Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs AVO ERI 1 SA PN1 ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Ihana tyypikäs cockeri, hyvät mittasuhteet ja linjat, kaunis pää ja ilme, hyvä vankka runko, riittävä 
eturinta, tasapainoiset kulmaukset ja luusto, hyvä karva, iloinen luonne, hieman leveä taka-askel, upeat sivu-
liikkeet. Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi AVO ERI 3 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Trevlig tik med fint välskuret huvud, korrekt bett, vacker ögonform, välplacerade öron, utmärkt förbröst, 
härlig välvning i bröstkorgen, en nyans tunn i nedre delen, utmärkt kors och knävinkel, låg fin has, ok överarms-
vinkel, fina tassar, rör sig trevligt runt om, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. Kellokoski ER 3.6. Paul 
Read, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Free moving black bitch, lovely upper 
arm and shoulder, short deep square body, nice tailset, width all the way through, great turn of stifle, short below 
the hock, moved happily straight and true. Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, well built bitch with excellent type and proportions, nice feminine head and 
expression, excellent neck and topline, well angulated and bodied, excellent coat and condition, excellent on the 
move, covering the ground, a bit soft in topline. Raasepori KR 9.7. Tina Sterguljc Krusic, Slovenia AVO ERI 1 
SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, good size and type, good cobby structure, feminine 
head with correct bite and earset, strong neck with firm topline, well angulated, good tailset and carriage, very 
good coat quality, moves well with drive. Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 1 SA PN1 
ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, nice feminine head and 
expression, correct eye shape and earset, good length of neck, good substance, excellent coat quality, excellent 
movement. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin rakentunut narttu jolla runsas hyvälaatuinen karvapeite, oikealinjainen pää, tummat silmät, erinomainen 
kaula ja hyvä eturinta, hyvä pyöreä rintakehä, hyvin tasapainoiset raajat, kauniit liikkeet. Helsinki KR 3.9. 
Sjoerd Jobse, Ruotsi AVO ERI 2 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, very well balanced 
bitch, good size and proportions, quite strong but feminine head, lovely expression, good earset, excellent croup, 
good neck, strong topline, straight in shoulder, good layback of upper arm, short coupled, strong bone and feet, 
moves with lovely style and attitude, good reach and drive, excellent tail carriage, very nice coat and condition. 
Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 



feminine, very nice overall shape and proportions, sweet head and expression, good ears and eyes, bit upright in 
shoulder, lovely ribcage, enough angulated in hindquarters, very good coat quality, moves with good reach and 
tail activity, lovely temperament. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA PN3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well proportioned head with good eyes and expression, well set ears, 
moderate neck, compact square body with well sprung rib, positive free busy action over the ground, presented 
in very good coat and condition. Jyväskylä KV 15.10. Ronny Blomme, Alankomaat AVO ERI 3 SA PN3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice compact type, good feminine head and expression, strongly made all 
over, nice forechest and ribs, a little heavy on the shoulder, nice angulations, bone and feet, excellent 
temperament and tail action on move. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat AVO ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice feminine black, lovely head and proportions, nice expression, 
strong muzzle, nice eye, ear and teeth, strong neck, good topline and tailset, nice normal angulations, I prefer 
more depth in rib, good bone and feet, lovely coat and condition, moves well with enough drive. Tampere KV 
26.11. Paavo Mattila AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu jolla 
hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät raajat, 
kaunis karva, hyvät liikkeet ja esiintyminen. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI 1 SA 
PN1 HeW-17 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good size, compact body, good head 
but a little light muzzle, good angulations, very good coat texture, good ribcage, good movements with good 
topline. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali AVO ERI 1 SA PN1 PMV-17 CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head with good proportions, correct bite and neck, well angulated, excellent 
spring of ribs and shape, good topline, moves well. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti AVO ERI 
3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 4 years old bitch, good size and proportions, elegant 
feminine head with pleasing expression, typical front angulation, excellent in hind, excellent forechest and spring 
of ribs, level topline that slopes to lower tailset, moves with excellent drive but would like longer reach in front. 
 
SHAVIAN WALK ALL OVER YOU 39387/12 s.11.5.2012 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-
14 VV-14 Flyers Zim Bean e. C.I.B C.I.E Fin & Se(n) & Lv & Ee Mva PMJV-05 V-07 EeV-07 V-08 Shavian No 
Mercy kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Lapinlahti RN 1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 5 years, nice female, needs better proportions, feminine head, a little bit short neck, strong neck, strong 
body, good front, enough angulations, good volume, correct topline and tail, coat could have better condition and 
grooming, nice temperament. 
 
SILESSIA’S ALMOND Ee & Lv & Lt Mva 48047/14 s.14.8.2014 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast 
Mover e. Lecibsin Silessia kasv. Hanna Eilola 
Näyttelyt: Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska AVO ERI 1 SA PN2 VASERT VACA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Nice bitch with feminine head, enough of neck, body is well developed, good tailset, strong 
legs, moves very well, good temperament. Tervola RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa AVO EH 3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, vankkarakenteinen narttu, hyvät pään mittasuhteet, hyvät linjat ja 
korvat, riittävä kaula, lapa hieman pystyasentoinen, hyvä rungon syvyys, tasapainoinen ylälinja, hyvin kulmautu-
nut, hyvät takaliikkeet, edestä hieman löysä, liikkeessä ylälinja saisi olla linjakkaampi, hyvä karvapeite. Oulainen 
RN 6.5. Hannele Jokisilta AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, tänään kovin niukassa karvassa joka vaikuttaa kokonaisuuteen, hyvä pää, silmät voisivat olla hieman 
tummemmat, riittävät kulmaukset, voimakas luusto, oikean mallinen runko, liikkuu hyvin. Raahe RN 7.5. Elena 
Ruskovaara AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittävän narttumainen, tasapainoinen narttu 
joka tänään niukassa ja turhan pehmeässä karvassa, hyvä raajaluusto, riittävä kaula, hyvin täyttynyt runko, 
lihaksikkaat hyvin kulmautuneet takaraajat, kintereet voisivat olla matalammat, hyvät pään linjat, keskiruskeat 
silmät, hyvät huulet, liikkuu reippaasti ja varsin yhdensuuntaisesti, hyvä vakaa ylälinja, askeleessa voisi olla eri-
tyisesti edessä vähän enemmänkin ulottuvuutta ja joustoa, esitetään hienosti, ei nyt parhaassa näyttely-
kunnossa. Laihia RN 13.5. Paavo Mattila AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
hyvä narttu, kaunisilmeinen pää jossa otsapenger voisi olla hieman selvempi, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, 
hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaa, hieman niukasti edestä, eturintaa voisi olla hieman enempi, karva ei ole 
parhaimmilaan, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahvarakenteinen, sopivan kokoinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, vahva 
selkä, sopivasti runkoa, liikkuu hyvin, tasapainoinen luonne. Oulu KV 16.7. Athanasios Garivaldis, Kypros 
AVO ERI 1 SA PN3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong female, head and body in balance, 
nice colour of eyes and nose, correct and full bite, correct set of neck, level topline, nice angulations, deep and 
wide chest, strong arms, very nice mover. 
 
SKILLI SE47192/2016 s.24.7.2016 i. Bright Dream’s Magic Mystery Tour e. Bright Dream’s Go Girl kasv.  
Näyttelyt: Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 1 year, quite well balanced, pleasing head and eyes, sturdy body, compact shape, flat silky coat, merry 
mover, hind angulation a little exaggerated. 
 
SNEDBO’S BUTTERFLY GIRL 22914/15 s.7.3.2015 i. Fi Jva Ee VMva Guldslättens Spiderman e. Elmers 
Goldmine Born Isadora kasv. Katja Södergård 
Näyttelyt: Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nicely moving bitch, feminine head and good expression, body is well developed, nicely angulated front and 
behind, strong legs, good coat and colour, good temperament. Mustasaari RN 5.8. Elena Ruskovaara AVO EH 



4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, tilava runko, hyvä lihaksikas takaosa, vähän 
korkeat kintereet, eturinta saisi olla täyttyneempi ja kaula pidempi, kauniit tummat silmät, hyvin narttumainen 
pää, sopivasti huulia, vähän ryhditön liikkuja, etuaskel jää lyhyeksi ja antaa etumatalan vaikutelman, rauhallinen 
käytös. 
 
SOBELINA’S BLACK VALENTINA 21505/15 s.14.2.2015 i. Ee Mva Two Pine’s Torna A Sorrento e. Ee Mva 
Water-Blue’s Malcomina kasv. Carina Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
feminine head, narrow front, good neck, empty brisket, roached loin, short croup, good coat quality, moved well 
but topline is not good. 
 
SOBELINA’S CATALINA 53752/15 s.8.10.2015 i. Edwin Schönez e. Idunvallens Caprice kasv. Carina Nyman 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias, 
oikean kokoinen, kevytpiirteinen juniori, oikeat mittasuhteet, pää saisi olla vahvempi, oikea purenta, hyvät silmät, 
riittävä kaula, luusto ja runko saisivat olla vahvemmat ja eturinta selvempi riittävästi kulmautunut takaa, niukem-
min edestä, liikkuu hieman tehottomasti, kaunis turkki, voisi olla itsevarmempi. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 10.8. Veli Nurminen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhalli-
nen ja ystävällinen, asiallisesti ihmisiin ja koiriin suhtautuva narttu. Haku ja laukaus: hylätty. Suppeaa hakua joka 
ihan lopuksi alkoi laajeta pistolenkillä, käyttää maavainua, tottelee hyvin; laukauksesta hypähtää ja suppea haku 
jatkuu. Jäljestys: hylätty. Suuri metsä hajuineen vielä pelottaa, hidasta arkaa jäljestystä; harjoitusmielessä 5 
minuuttia yli ajan kaadolle joka kiinnostaa; kulmassa pyörimistä. Vesityö: hylätty. Kahlaa mutta ei ui, heitettiin 
kaksi pukkia. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee melko hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: vielä vähän aran 
oloinen nuori narttu joka varmasti hoitaa hommansa kotiin kun saa vähän lisää itseluottamusta. 
Rallytoko: Imatra 29.4. Taru Leskinen ALO HYV (80 pist). Hamina 4.6. Hannele Pirttimaa ALO 0 (0 pist). 
Kouvola 16.7. Taru Leskinen ALO HYV (92 pist). Hollola 5.8. Anna Pekkala ALO HYV (79 pist) RTK1. 
Hyvinkää 16.9. Iiris Harju AVO HYV (73 pist). Kouvola 23.9. Kirsi Petäjä AVO HYV (88 pist). Lappeenranta 
21.10. Hannele Pirttimaa AVO – (0 pist). Mikkeli 19.11. Taru Leskinen AVO 0 (0 pist). Lempäälä 2.12. Hannele 
Pirttimaa AVO HYV (73 pist) RTK2. 
 
SOKKAIRTI 20924/17 s.23.2.2017 i. Brumla Andraste e. Pretty Flower’s Ants Forever kasv. Johanna Malmberg  
Näyttelyt: Lahti PN 29.10. Pirjo Aaltonen PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Selvän sukupuolileiman omaava narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä runko mutta eturinta ja etuosa saavat täyt-
tyä, hyvä ylälinja, kaunis ilme, pään linjat saisivat olla hieman yhdensuuntaisemmat ja täyttyä, riittävät kulmauk-
set edessä, hyvät takana, riittävä karvapeitteen laatu, hyvät etu- ja takaliikkeet, sivuliikkeessä herkästi peitsaa. 
 
SPECK LINE BE MY SUNSHINE 30974/05 s.17.4.2005 i. No Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Fin & No Jva 
Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Kauhava 23.7. Erkki Rantamäki AVO 0 (0 pist). Alkumakaus nuuhkitaan tarkasti, sitten al-
kaa maa- ja ilmavainuinen jäljestys; ensimmäisen osuuden puolessa välissä Sanni lähtee jäljeltä sivuun eikä pa-
laa omatoimisesti jäljelle, hukka; toinen ja kolmas hukka tulee ennen ensimmäistä kulmaa jolloin koe keskey-
tetään. 
 
SPECK LINE GIGATUS Fi Jva 32734/12 s.17.4.2012 i. Fabulous Choice Perfect Boy e. Speck Line Be My 
Sunshine kasv. Maarit Mäki  
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 23.4. Tuija Sällylä VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Ohjattu lähtö ja 
heti alkukreppien jälkeen laaja tarkastuslenkki josta palasi omatoimisesti jäljelle; Sohvi jäljestää maa- sekä ilma-
vainua käyttäen ja etenee aaltoillen jäljen päällä maastoon sopivaa vauhtia, tekee muutamia pieniä tarkistus-
lenkkejä osuuksilla; katkokulma hyvin veritetyn loppuun ja rengastamalla löytyy jatko, toinen kulma hyvin ja 
viimeisellä jäljen takana tarkistuslenkki josta palasi itsenäiseseti jäljelle; kolme makausta päältä hieman vauhtia 
hidastaen, saisi pysähtyä; kaadolle tullessa ajautui jäljen sivuun ja teki muutaman tarkistuslenkin, lopulta kaato 
löytyi ja oli siitä kiinnostunut. Tarvasjoki 8.5. Marko Aaltonen VOI 3 (a-2, b-3, c-3, d-8, e-3, f-2 = 21 pist). Ohja-
tusti jäljelle; ensimmäinen osuus hyvin lähelle kulmaa jossa kaksi peräkkäistä määrätietoista poistumista jäljeltä, 
näistä hukat; palautuksen jälkeen työskentely ei ole enää niin jälkitarkkaa ja tarkistukset lisääntyvät, kolmannen 
makuun jälkeen työskentely jälleen tarkentuu; makuista kaksi merkittiin nopeasti, yksi ohi ja yksi hyvin toinen 
kulma oikaistaan reilusti, kolmas sisäkautta ilmavainulla; suoraan kaadolle jota jää nuuhkimaan. Parainen 10.5. 
Mikko Ahti VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-9, e-3, f-3 = 33 pist). Sohvi tutkii alkumakauksen ja ohjataan jäljelle, työsken-
tely on spanielimaisen aaltoilevasti etenevää ja reipasvauhtista; ensimmäinen makaus merkataan ja ensimmäi-
sellä kulmalla oleva katko selviää hakemalla; toiselle makaukselle tullaan sivusta ja kävellään sen yli, jatketaan 
määrätietoisesti pois jäljeltä aina hukkaan asti; toiselta kulmalta pitkälti yli mutta kehoitusten voimin palataan 
takaisin; kolmannella osuudella kaksi pidempää lenkkiä joilta kehoitusten tukemana takaisin, makaus merkattiin 
hyvin; viimeinen kulma ok pienellä suunnantarkistuksella, viimeinen osuus hyvin mutta makaus ohitetaan; kaa-
dolle suoraan jääden sorkkaa tutkimaan; riistapolku toisella osuudella oli tänään Sohville liian mieluinen houku-
tus, muuten hieno jäljestämissuoritus. Kauhava 21.5. Mari Hakola VOI 2 (a-5, b-6, c-6, d-14, e-3, f-4 = 38 pist). 
Ohjattu lähtö, Sohvi jäljestää pääasiassa ilmavainuisesti edeten spanielimaisen iloisesti jäljen päällä ja sen välit-
tömässä läheisyydessä; Sohvi jäljestää mallikkaasti ensimmäisen ja toisen osuuden merkaten hyvin makaukset; 
ensimmäisen kulman (jolla on katko) se selvittää hyvin nopeasti, toisella kulmalla tarkasti seuraavalle osuudelle; 
kolmannen osuuden puolivälissä Sohvi lähtee tuoreille hirven jäljille jotka risteävät verijäljen kanssa, ohjaajan 
kehotusta kuunnellen Sohvi palaa jäljestystyöhön; samat eläimet ovat kuitenkin kulkeneet alueella ristiin rastiin ja 



Sohvi lähteekin pian jäljeltä eikä enää kuuntelee ohjaajaa, tuomitaan hukka ja koira palautetaan jäljelle; tämän 
jälkeenkin Sohvi käy vielä kolmannen ja neljännen osuuden aikana useaan otteeseen tarkistelemassa hirven 
jälkiä mutta ohjaajaa kuunnellen palaa työhönsä; kaadon Sohvi omistaa nuuhkien; iloisen vauhdikkaasti etene-
vää jäljestystä oli hienoa seurata, hyvää yhteistyötä. Sastamala 11.6. Juhani Heikniemi VOI 3 (a-4, b-3, c-6, d-
10, e-3, f-3 = 29 pist). Hyvin ohjaten Sohvi jäljelle; Sohvi tekee jälkitarkkaa työtä paitsi kun on lähdettävä tutki-
maan metsän muiden asukkien kulkemisia, nämä aiheuttavat pistojen ja kaartojen lisäksi kaksi hukkaa; makauk-
sista kaksi ohitetaan ja kaksi viimeistä merkataan; ensimmäiseltä kulmalta melko kauas yli ojaan vílvoittelemaan, 
löytää kuitenkin itsenäisesti takaisin jäljelle; katkokulma vaatii ahkeraa lenkitystä selvitäkseen, viimeinen kulma 
pienellä suunnantarkistuksella; jälkeä pitkin kaadolle jota pysähtyy nuuhkimaan. Ruovesi 6.8. Juhani Heikniemi 
VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Hyvin ohjatusti jäljelle, Sohvi etenee rauhallista vauhtia jälkitarkasti 
katkokulmalle, matkalla vain pari pientä pyörähdystä; makaus merkataan, katkokulma selviää lenkittäen; seuraa-
valla suoralla käydään joitakin kertoja jäljen sivuilla, kulmalla varmistuslenkkejä, jäljen sivusta makaukselle joka 
merkataan; kulma oikaistaan ja uutta suuntaa pitää hieman varmistella, makauksen kohdalla ollaan hieman 
jäljen sivussa josta Sohvi näkee makauksen mutta ei välitä käydä siellä; jälkeä pitkin kaadolle jonka osoittaa 
pysähtyen ja nuuhkien. Parainen 8.8. Markku Sällylä VOI 0 (0 pist). Ripeästi verijäljelle, etenee miellyttävää 
vauhtia jäljen päällä; itsenäistä jäljestystä mutta ensimmäinen kulma (joka on katkokulma) tuottaa vaikeuksia ja 
siitä kuljetaan paluujäljelle; samoin käy toisella ja kolmannella kulmalla, etenee liian kauaksi ja koe keskeyte-
tään; makuista merkkasi kaksi ja yksi ohitettiin vierestä; tietää mitä jäljestys on mutta kulmilla oli tänään vaikeuk-
sia. Mynämäki 13.8. Seppo Markelin VOI 3 (a-4, b-5, c-3, d-9, e-3, f-3 = 27 pist). Koira lähtee jäljestämään sopi-
vaa vauhtia; toisella osuudella määrätietoinen poistuminen jäljeltä ja tulee hukka; kolmannella kulmalla koira har-
hautuu niin kauas että tulee toinen hukka; katkon selvitää sitkeästi hakemalla, toinen kulma hyvin; ensimmäisellä 
ja neljännellä makauksella hyvä merkkaus, muut ohi; kaadon osoitti nuuhkimalla. Nousiainen 31.8. Juhani Heik-
niemi VOI 0 (0 pist). Alusta ohjatusti jäljelle, Sohvi etenee reipasta vauhtia maavainulla; työ on jälkitarkkaa toisen 
osuuden loppupuolelle asti, vain joitakin pieniä tarkistuspyörähdyksiä matkalla; kaksi ensimmäistä makausta 
merkitään; katkokulma lenkeillä ja jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen, toisen kulman tuntumassa peuran jäljet hou-
kuttelevat Sohvia hukan arvoisesti pois jäljeltä; sama toistuu kulman toisella puolella, kolmas hukka tulee kol-
mannella kulmalla; harjoitellen kaadolle. 
 
SPECK LINE IHAN MAHOTON 24886/14 s.19.1.2014 i. X-Paws Xplosive e. Fi Mva Fi Jva Manaca's Look Low 
And Behold kasv. Maarit Mäki 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue 
roan, square, very dark good eye, lacking coat, has the attributes of our breed, moved covering the ground well. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 20.8. Kirsi Salokanto SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas 
hännän heiluttaja joka tervehtii tuomarin ja ryhmän koirat ystävällisesti. Haku ja laukaus: hyväksytty. Reipas ja 
eloisa koira kirmaa laajaa hakua häntää vinhasti heiluttaen, käyttää nenäänsä hienosti; laukausta säpsähtää ja 
katselee mihin putosi; kuviokin tiivistyy erinomaiseksi; hienoa katsella. Jäljestys: hyväksytty. Valtavalla innolla 
hommiin; koira etenee remmi kireänä hyvin jarrutettuna melko tarkasti jäljen päällä; kulma hyvin, kaadon nuuhkii. 
Vesityö: hyväksytty. Halukkaasti veteen, noutaa pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Koira on hyvin 
ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: reipasta ja iloista työtä tekevä pari jolla on varmasti edelly-
tyksiä koepuolen harrastuksiin. 
Jäljestämiskokeet: Espoo 8.10. Jukka Kuparinen AVO 2 (a-6, b-8, c-7, d-10, e-3, f-4 = 38 pist). Erittäin hosuva 
lähtö, koira jäljestää todella innokkaasti ja välillä unohtaa tehtävänsä ja vain etsii hakemisen ilosta vaikkei tiedä 
mitä; jäljen matkalla koira juoksi varmaan 10 km mutta jälki eteni reipasta vauhtia koska haku oli jäljen 
tuntumassa tapahtuvaa; kulmista ensimmäisen osoittaa takakautta, toisen kiertää, kaadolle tuli mutkan kautta ja 
se kiinnosti; lupaava jäljestäjä jonka into tulee kohdistaa jälkeen eikä kaikkeen muuhun. 
Koiratanssi – vapaaohjelma: Akaa 15.7. Outi Tastula ALO E (180,67 pist) KM. 
 
SPECK LINE ILO JOKA ELÄTTELÖÖ 24890/14 s.19.1.2014 i. X-Paws Xplosive e. Fi Mva Fi Jva Manaca's 
Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Blue roan, nice dark eye, nice earset, square in body, well placed shoulders and good upper arm, correct second 
thigh, a little out of coat, moved good covering the ground well. 
 
SPECK LINE LADY YÖ 14025/15 s.16.12.2014 i. Fi Jva Hunterfull Grace’n Glory e. Fi Mva Fi Jva Manaca’s 
Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki  
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 20.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Hilma on 
ystävällinen koira, se antaa silitellä itseään. Haku ja laukaus: hyväksytty. Hilma aloittaa vitkastelematta vauhdik-
kaan, välillä laajan haun; laukausta se jää toviksi kuuntelemaan jatkaen reipasta oikeakuvioista hakua pääosin 
maavainulla. Jäljestys: hyväksytty. Innokas Hilma ohjataan alkumakaukselle ja alkaa iloinen reipas jäljestys, 
kulma tarkasti; kaatoa se tutkii ja ottaa sen lopulta suuhunsa tuoden sen ohjaajalle. Vesityö: hyväksytty. Hilma 
odottaa rauhallisesti lupaa, pulahtaa sitten veteen ja tuo riistapukin rannalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hilma 
jatkaisi kernaasti hakuosuutta mutta parin kutsun jälkeen se tulee kytkettäväksi. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
reipas ja mukava parivaljakko. 
Luonnetesti: 24.9. Katri Leikola ja Pirjo Kelloperä LTE (31 pist). 
 
SPECK LINE ONPAS MAHOTON 19550/16 s.19.2.2016 i. Miklaus Onpa Metka e. Speck Line Noita Nokinenä 
kasv. Maarit Mäki  



Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue 
roan, nice dark eye and sweet head, good layback of shoulder and good upper arm, a little fine in bone and 
body, did not move in straight line. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 20.8. Kirsi Salokanto SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhalli-
nen ja ystävällinen tutustuja; tervehtii tuomaria häntä heiluen ja suhtautuu sopuisasti koiriin. Haku ja laukaus: 
hyväksytty. Koira viihtyy metsässä, työ tapahtuu hyvällä etäisyydellä ja hajut kiinnostavat; laukauksesta pysähtyy 
hetkeksi ja melko itsenäinen työ jatkuu. Jäljestys: hyväksytty. Rauhallisen varmaa jäjestystä alusta loppuun, 
kulma mentiin tarkasti; maavainuinen koira ei kehotuksia tarvitse; kaadolle sivusta kaartaen, kiinnosti koiraa. 
Vesityö: hyväksytty. Hyvin veteen, ui mallikkaasti ja noutaa pukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Koira on hyvin 
ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: rauhallinen koira ja siihen luottava ohjaaja suoriutuivat 
hyvin tänään kaikista suorituksista. 
Rallytoko: Lohja 17.4. Jaana Karppinen ALO HYV (79 pist). Lohja 30.4. Taru Leskinen ALO 0 (0 pist). Lohja 
30.4. Jaana Karppinen ALO HYV (73 pist). Rusko 10.9. Tiia Hämäläinen ALO HYV (73 pist) RTK1. Lieto 3.12. 
Tiia Hämäläinen AVO HYV (80 pist). Lieto 3.12. Iiris Harju AVO HYV (73 pist). 
MH-luonnekuvaus: Porvoo 30.9. Heidi Kaatiala ja Anne Kuivinen. 
 
SPECK LINE PIIANNAPPULA 15728/11 s.31.12.2010 i. Fin Jva Tähtimetsä Amadeus e. Windendavour’s 
Endless Emotion kasv. Maarit Mäki  
Rallytoko: Kemi 14.10. Heli Kelhälä ALO HYV (96 pist). Kemi 14.10. Heli Kelhälä ALO HYV (90 pist). Oulu 
25.11. Tiia Hämäläinen ALO HYV (97 pist) RTK1. 
 
SPECK LINE SAVANNAH 15750/17 s.26.12.2016 i. Flashdance Kind Of Magic e. Speck Line Tuulten Viemää 
kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy dark blue at first show, good square body proportions, enough body and head development for age, 
moved happily and straight, I hope she developes more. 
 
SPECTROLITE’S POINTS ON BACK Fi Mva 48631/08 s.16.8.2008 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-
12 SeV-13 NoV-14 NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Fin Mva Fi Jva Backhill’s Ice Queen kasv. Minna 
ja Veli-Pekka Rasinpää 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bit 
snipy in face, feminine head, good neck, compact body, correct topline, good temperament, loose elbows when 
moving. Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska VET ERI 1 SA PN4 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nice bitch, feminine head and expression, correct bite, she has a lot of good details, body is well 
developed, strong legs, moves well, well presented. Laihia RN 13.5. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PN3 ROP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniissa kunnossa esiintyvä veteraani, kaunisilmeinen pää jossa 
kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, sopusuhtainen runko, erittäin hyvä ylälinja ja takaosa, niukasti kul-
mautunut edestä, erittäin hyvä karva, liikkuu ja esiintyy erinomaisesti. Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta 
VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-VET RYP3 BIS4-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, oikealinjainen hieman kapea pää, iloinen reipas luonne, riittävät etukulmaukset, hyvät takana, vankka 
hyvä luusto, erinomainen runko, runsas turkki joka laadultaan kuitenkin hyvä, liikkuu hyvin oikealla asenteella. 
Kurikka RN 1.7. Pekka Teini VET ERI 1 SA PN4 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-vuotias 
veteraani jolla edelleen hienosti energiaa ja muutenkin reipas käytös, kaunis veteraanin pää, hieno ylälinja ja 
hyvä eturinta, laadukas turkki, sileä rungon myötäinen karvapeite, erinomainen askelpituus mutta etuaskeleissa 
löysyyttä. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska VET ERI 1 SA PN3 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Compact, good size, excellent type, feminine head, little fine muzzle, good bite, strong neck of 
medium length, little straight shoulder but good upper arm and forechest, big ribs, strong topline, good loin and 
tailset, moves with good drive, little open in front, happy girl in good coat. 
Rallytoko: Muhos 20.5. Heli Kelhälä ALO HYV (99 pist). Sievi 10.6. Heli Kelhälä ALOHYV (91 pist). Alavus 
19.7. Fiia-Maria Kivioja ALO HYV (86 pist) RTK1. Kannus 20.11. Tytti Lintenhofer AVO HYV (86 pist). Kauhava 
16.12. Taru Leskinen ALO – (0 pist). 
 
STAWASKOGENS QILLA Fi Jva 22691/13 s.30.3.2012 i. Maesydderwen Scout e. Stawaskogens Gry kasv. 
Mette ja Peter Franek, Ruotsi 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 22.4. Jarmo Nummijärvi VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Erinomai-
sen tarkkaa työskentelyä koko jäljestyksen matkan; makauksista merkattiin ensimmäinen, toinen ja neljäs, kol-
mas makaus markkeerattiin hieman sivusta; toisella osuudella laaja kaarros jäljen sivussa, palasi omatoimisesti; 
kulmat tarkasti, myös katkokulma; kaadolla pysähtyi. Kauhajoki 7.5. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-
13, e-3, f-5 = 49 pist). Ohjattu aloitus, etenemisvauhti tasainen mutta maksimin äärirajoilla; makaukset saisi mer-
kata aavistuksen rauhallisemmin; katko kaarroksella, kulmat suoraviivaisesti; löytää sorkan jonka ottaa suuhun; 
erinomainen työskentely. Maalahti 17.5. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Innokas 
lähtö alkumakaus merkaten ja sama innokkuus säilyy koko jäljen matkan; koira etenee ripeästi jäljen päällä oh-
jaajan jarruttaessa vauhdin; kulmat koira selvittää kaikissa takamaaston tutkien ja toisella kulmalla hieman haas-
teita mutta niistä selvitään; kulmissa ja osuuksilla oli muutamia hirvenjälkiä jotka koira kävi tarkastamassa ja jat-
koi ripeästi työskentelyä; makaukset merkkaa kaikki hyvin; kaadon löytää, jää tutkimaan sitä ja vasta sitten rau-
hoittuu. Närpiö 3.9. Katri Laaja VOI 2 (a-4, b-7, c-8, d-12, e-3, f-4 = 38 pist). Gillalle osoitetaan lähtömakaus jon-
ka se nopeasti toteaa ja sitten se ohjataan jarruttaen jäljelle; Gilla jäljestää sekä maa- että ilmavainua käyttäen 
mikä tekee sen etenemisestä siksakkaavaa, Gilla pyrkii nopeaan jäljestykseen ja ohjaaja jarruttaa vauhtia; 



ensimmäinen osuus tarkasti kuten myös toinen osuus lukuunottamatta osuuden alussa tullutta määrätietoista 
poistumista hirvenjäljille ja siitä aiheutunutta hukkaa; kolmannen osuuden marjastaja ohitetaan ja ohjaaja ja Gilla 
palaavat jäljelle myös tuoreiden kanalintujen jälkien tarkastelusta; neljäs osuus taas jälkitarkasti kaadolle josta 
noppaa sorkan mukaansa; normaalit kulmat tarkasti ja katkokulma tarkistuspistoin veretyksen lopusta uuteen 
alkuun; makauksista merkkaa kolme, yhden juuri ja juuri ohittaa; innokas ja jälkitarkkaan työhön pystyvä iloinen 
hännänheiluttaja jolle tänään sattui työtapaturma. 
Tottelevaisuuskokeet: Uusikaarlepyy 17.6. Piritta Pärssinen ALO 0 (99 pist). 
 
SUGARSTICK'S CRAZY IN LOVE Fi & Se(n) & Ee Mva 54397/11 s.10.4.2011 i. C.I.E Pohj & Se & No & Dk 
Mva Se Jva NoV-09 PMV-13 PMV-14 Perchwater Like A Perfect Dream e. C.I.E Se & No Mva Se Jva NoV-09 
Manaca's Cross Country kasv. Sari Karlsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka-
rakenteinen, tasapainoinen narttu, hyvä pää, löysää kaulanalusnahkaa, vahva luusto, riittävä eturinta, erin-
omainen runko ja rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä häntä, erinomaiset liikkeet, hyvä turkki. 
 
SUGARVALLEY DREAMCATCHER 54154/16 s.20.10.2016 i. JV-15 Pretty Sable’s Read My Lips e. Fi & Ee & 
Lt Mva Fi Jva Sugarvalley Midnight Apus kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Helsinki PN 23.4. Marja Kosonen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
oikean mallinen, iloinen narttupentu, hyvä pää, oikea purenta, vahva runko, hyvä vahva lanne ja reisi, tänään 
hieman pulskassa kunnossa, sopiva raajaluusto, tasapainosesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askelpituudella 
sivusta, oikea karvan laatu tulossa. 
 
SUGARVALLEY DREAM FAIRY PRINCESS Lt & Lv JMva 54153/16 s.20.10.2016 i. JV-15 Pretty Sable’s 
Read My Lips e. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Sugarvalley Midnight Apus kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue 
puppy bitch with well developed body and good bone, a little short in neck and straight in shoulder, moved 
straight and soundly, eyes need attention. Kauhajoki RN 4.6. Hannele Jokisilta PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen ja vahvuinen narttupentu, päässä hyvät linjat, toivoisin 
paremman ilmeen, turhan syvällä olevat silmät häiritsevät, riittävät kulmaukset, hyvä luusto, lupaava runko, rau-
hallinen luonne, liikkuu hyvin niin halutessaan. Haapajärvi RN 17.6. Jukka Kuusisto PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti kehittynyt narttupentu, hyvä pää, lavat hieman edessä, 
hyvä selkä, sopivasti runkoa, oikea-asentoiset raajat, liikkuu hyvin kun haluaa. Lapinlahti RN Rita Kadike-
Skadina PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice puppy, a little bit overweight, 
feminine head, could have  more parallel lines, too open eyes, strong back, medium anglulated, correct tail, 
happy puppy movement, very promising. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia PEN 2 KP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Bigger and heavier bitch, very nice head, good eyes and ears, correct bite, enough neck, 
nice body, correct angulation, enough bones, good tail, good mover. Oulu KV 16.7. Athanasios Garivaldis, 
Kypros PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months old female, nicely developed, 
correct colour of eyes and nose, correct bite and teeth, nice muzzle, nice position of ears, correct topline and set 
of tail, nice coat condition, nice angulations, very nice movements. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, 
Venäjä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, compact body, good head, a little short 
in neck, good ribcage, needs a little more angulations in behind, a little too much excess skin on the throat, 
moves ok but needs more reach and drive and better topline. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali JUN 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong head with good proportions, I’d prefer a better expression in 
the eyes, a bit short neck, well angulated, a bit long in loin and topline is not very stable, moves well. Helsinki 
KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 months old, 
strong bitch shown in excellent muscle condition, correct proportions, head in correct proportions but plains 
could be more parallel and head could be cleaner overall, short neck, forward placed shoulders, well angulated 
in rear, well sprung ribs and strong loin, correct tailset, moves ok but could hold her topline firmer on move, good 
coat. 
 
SUGARVALLEY EDGE OF THE DREAM 43609/15 s.11.7.2015 i. Paisley’s Time Will Show e. Raccoon’s Spice 
Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
narttumainen kokonaisuus, kauttaaltaan keskivahva, päässä hyvät linjat mutta tulisi olla vankempi, toivoisin sel-
vemmät etukulmaukset, riittävät takana, keskivahva luusto, hieman matalat käpälät, kokoon sopiva runko, hyvä 
karva, reipas luonne, saisi olla hieman raajakkaampi, liikkuu edestä löysästi, muuten hyvin. Raisio RN 10.6. 
Zofia Konderla, Puola NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and proportions of 
body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, nice shape of ribs, excellent angulation of shoulders, 
very good head, needs more full muzzle, a little bit loose skin in throat, nice coat, movement and temperament. 
Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 months, 
feminine with moderate muzzle filled under the eyes, good stacking balance, could carry head a bit higher in 
movement, needs better presentation. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia NUO ERI 1 SA 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, very feminine, nice head and expression, 
proper neck, well angulated, excellent ribcage, correct topline, moves well, very well presented. Lapinlahti RN 
1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
intermediate female, correct proportions and condition, feminine head, muzzle could have more volume, too 
open eyelids, correct topline and tail, medium angulated, excellent coat, correct and excellent movement. Ruo-



vesi RN 19.8. Juha Putkonen AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea, 
hyvä luuston vahvuus, narttumainen hyvän pituinen pää, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, 
tummat silmät, hyvä purenta, lavat saisivat olla viistommat, hyvä viisto olkavarsi, oikean mallinen rintakehä, etu-
rinta saisi olla täyteläisempi, oikealaatuinen karva, erinomainen häntä, liikkuu epävakaasti edestä, sivulta hyvä 
askelpituus. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada AVO ERI 3 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Lovely breed type, good bone and substance for size, correctly proportioned head, correct angulations in 
front and behind. 
 
SUGARVALLEY EDGE OF THE GLORY Lt & Ee JMva 43607/15 s.11.7.2015 i. Paisley’s Time Will Show e. 
Raccoon’s Spice Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 
months old bitch, good in type and proportions, excellent head type, very straight shoulders, could have more 
front angulations and longer upper arm, strong in loin, very good rear angulations, balanced mover. Ruovesi RN 
29.4. Hannele Jokisilta NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, 
hieman matalaraajainen, hyvä pään malli ja ilme, riittävät kulmaukset edessä ja takana, sopiva luusto, vankka 
runko olisi edukseen hieman laihempana, ei parhaassa karvassa tänään, hyvä luonne ja esitetään erittäin hyvin, 
liikkuu hyvin. Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen narttu, kaunisilmeinen pää, otsapengertä voisi olla enemmän, erittäin hyvä kaula, hyvä ylälinja, sopu-
suhtainen runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös, hyvin esitetty. Kotka 
KV 17.6. George Schogol, Georgia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 months, 
moderately balanced head with medium underjaw, good tailset and enough balance behind, could show more 
stable movement and better head carriage. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia KÄY ERI 4 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size, longer in shape, good strong bones, correct head 
proportions, sufficient muzzle, medium neck, excellent angulations, excellent ribcage and forechest, correct 
topline, moves very well. Lapinlahti RN 1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice female, could be more compact, feminine head, good topline, good 
front and chest, medium angulated, movement ok, correct coat. Ruovesi RN 19.8. Juha Putkonen KÄY ERI 1 
SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nartuksi hyvät rungon mittasuhteet, kokoon sopiva 
raajaluusto, selvä sukupuolileima, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä 
purenta, oikean mallinen rintakehä, riittävästi eturintaa, lavat saisivat olla viistommat, hyvä viisto olkavarsi, hyvin 
kulmautunut takaa, oikea karvan laatu, erinomainen häntä, liikkuu hyvällä askeleella. Muurame RN 9.9. Guy 
Jeavons, Kanada KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Top quality bitch, excellent type, well 
angulated front and behind, this is evident with her free easy movement, very sound coming and going, correct 
tailset. 
 
SUGARVALLEY EDGE OF THE JOY 43610/15 s.11.7.2015 i. Paisley’s Time Will Show e. Raccoon’s Spice Girl 
kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent in type, very good size and proportions, excellent head type, shoulder placement and front angulations, 
excellent chest bone, well rounded ribs, correct topline, excellent rear angulations, in balance with front which 
can be seen in move, excellent coming, going and sidegait, excellent coat, colour, texture and presentation. 
Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
oikealinjainen nartun pää jossa riittävä vahvuus, hyvä kaula, riittävät etukulmaukset, keskivahva luusto, hyvä 
rungon malli, toivoisin vankemman takaosan ja selvemmät polvikulmaukset, oikean laatuinen karva, hyvä luone, 
liikkuu hyvin. Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis sopusuhtainen narttu, ok mittasuhteet, hyvä pää ja kaula, erittäin hyvä runko, erinomainen ylälinja ja 
takaosa, hyvälaatuinen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia AVO ERI 2 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 months old feminine bitch, good proportions of body and outline, 

a bit narrow muzzle, lovely neck and topline. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada AVO ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced, I’d like to see bit better front angulations, neck is a little short and 
there are a couple of wrinkles on neck, head of equal proportions, eyes showing a little red haw. 
 
SUGARVALLEY EDGE OF THE WORLD 43608/15 s.11.7.2015 i. Paisley’s Time Will Show e. Raccoon’s Spice 
Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka-
luustoinen narttu, turhan pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, vankka kaula, riittävät etukulmaukset, puutteelliset 
takana, voimakas luusto, vankka runko, hyvä luonne, antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman, liikkuu hyvin. 
Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 months, a 
bit overdone in substance, almost parallel lines of head, long in body, soft topline when moving, could show a bit 
more breed balance. 
 
SUGARVALLEY MIDNIGHT APUS Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva 14564/13 s.30.12.2012 i. Paisley’s Time Will Show 
e. Fi Jva Crab Apple’s Brownsugar Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
substance, good furn of stifle, correct head points, bit long in loin, coat a bit out of condition. Imatra KV 16.4. 
Marko Ljutic, Kroatia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4½ years old bitch, excellent in size, 
excellent head and expression, would want longer upper arm and better angulations in front, excellent shoulders, 
keeping elbows under the body and turning toes out, balanced movements, excellent topline, excellent table 



temperament. Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Vankkatekoinen narttu, päässä hyvä vahvuus, ilmettä häiritsee syvällä olevat silmät, voimakas runko, hyvä 
eturinta, riittävät kulmaukset, hyvä luusto, tänään kovin pehmeä kihartuva karva, liikkuu hyvin. Hämeenkyrö RN 
25.5. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu, 
kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja takaosa, eturintaa saisi olla enem-
män hyvä karva, erittäin hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia VAL ERI 
3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4½ years, strong bitch full of substance, long enough head, good eye 
shape, a bit heavy on move. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and substance, correct head proportions, could have better shoulder 
layback, excellent forechest and ribcage, correct topline, showing a proper movement but could want more, 
correct coat quality. Lapinlahti RN 1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Nice strong female, good condition, feminine head, strong back, correct tail, good volume, 
medium angulated, movement ok, a little bit straight in front, could have better topline. Ruovesi RN 19.8. Juha 
Putkonen VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset rungon mittasuhteet, 
hyvä luusto, selvä sukupuolileima, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä 
purenta, oikean mallinen rintakehä, riittävä eturinta, oikealaatuinen karva, erinomainen häntä, tasapainoiset 
kulmaukset, kevyet joustavat liikkeet. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, Kanada VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Up to size bitch, well proportioned head, standing a little close in front, good spring of 
ribs, stands a little close in hocks, merry movement going around. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila VAL ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvän malli-
nen pää, hieman löysää kaulanahkaa, erittäin hyvä runko ja luusto, hyvä ylälinja ja takaosa, erittäin hyvä karva-
peite, liikkuu hyvin esiintyy ja esitetään hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Jämsä 2.5. Esa Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Koira tutkii alku-
makauksen ja alkaa varma jälkeä pitkin etenevä pääosin maavainuinen jäljestys; ensimmäisen makuun koira 
osoittaa vierestä menemättä makuulle, katkokulma osin rengastaen ja osin jalanjälkiin tukeutuen; toisella osuu-
della koira tekee useita pieniä tarkistusrengastuksia ja kulmalla suuntaa haetaan myös rengastaen, makuu ylite-
tään hidastaen; kolmannella osuudella rengastukset lisääntyvät mutta koira selvittää ne omatoimisesti, kulma 
tarkasti ja suunnan tarkastuksen jälkeen loppuosuus tarkasti, viimeinen makuu osoitetaan; kaadosta metri ohi ja 
heti takaisin tutkimaan; varma jäljestäjä. Orivesi 21.5. Jyrki Rasinpää VOI 2 (a-6, b-7, c-5, d-11, e-3, f-2 = 35 
pist). Linda tutkii alkumakauksen ja lähtee sopivavauhtiseen jäljestykseen maavainua käyttäen; ensimmäinen 
osuus edetään tehden pieniä tarkistuksia ja yksi pitempi pisto jäljen sivuun, ensimmäinen kulma (joka on katko) 
selvitetään rengastamalla ja jäljentekijän jälkiin tukeutuen; toinen osuus tarkasti, ei edes jäljen sivusta lähtevä 
metso häiritse, toinen kulma selvitetään usealla tarkistuspyörähdyksellä kulman taakse; kolmannella osuudella 
pieniä tarkistuksia sivuille, kolmas kulma tarkistuksella kulman taakse; neljännellä osuudella tarkistuksia ja pitkät 
pistot molemmin puolin josta toisesta ei palata, tuomitaan hukka; loppuosuus hyvin, ennen kaatoa otetaan sor-
kasta ilmavainu ja kierretään sorkalle takakautta, jäädään tutkimaan sorkkaa; makauksista ensimmäinen ylite-
tään ja muut merkataan. Jämsä 27.5. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-9, e-3, f-5 = 45 pist). Hyvin ohjattu ja 
merkattu lähtö, Linda jäljestää reipasta vauhtia maavainulla ja erittäin hyvin jälkiuralla koko matkan, vain muuta-
ma nopea pyörähdys sivulla; katkolla ensin pari pientä limittäistä rengastusta, sitten osin saapasjälkiä jatkoon, 
toinen kulma tarkasti, kolmannelle kulmalle hieman jäljen sivulla ja aivan kulman kohdalla tiukka suunnan 
korjaus ilmavainulla neljännelle osuudelle; makuista Linda merkkaa ensimmäisen ja toisen juuri pysähtyen ja 
nuuhkaisten, kolmas ohi ja neljäs vain hidastaen yli; kaadolle suoraan ja sitä Linda jää nuuhkimaan; hienoa tark-
kaa työtä, vain makuiden merkkauksessa hieman toivomisen varaa. Keuruu 18.6. Sari Kangaslampi VOI 1 (43 
pist). [Koeselostus puuttuu]. Jämsä 27.8. Hannu Palonen VOI 3 (a-2, b-5, c-4, d-6, e-3, f-2 = 22 pist). Reippaasti 
liikkeelle; ensimmäinen osuus tarkimmin, muilla runsaasti pyörimistä; katkokulmalta poistuu vastakkaiselle 
puolelle, hukka; toisen osuuden alkupuolella paluujäljelle, toinen hukka; makuista yksi tarkistaen, yksi nyökäten; 
kulmista loput melko tarkasti, muut yli; kaatokäytös hyväksytty. 
 
SUGARVALLEY MIDNIGHT ARA 14565/13 s.30.12.2012 i. Paisley’s Time Will Show e. Fi Jva Crab Apple’s 
Brownsugar Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
narttumainen kokonaisuus, oikealinjainen nartun pää, voisi olla kauttaaltaan vankempi, riittävät kulmaukset 
edessä ja takana, keskivahva luusto, litteät käpälät, vankka runko, pehmeä karva ei parhaassa kunnossa, hyvä 
luonne, saisi liikkua voimakkaammalla taka-askeleella. 
 
SUGARVALLEY PIECE OF LOYALTY 12379/16 s.8.12.2015 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lecibsin Stars In The 
Sky e. Sugarvalley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta JUN ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, erittäin narttumainen kokonaisuus, oikealinjainen pää joka saa vankistua iän 
myötä, hyvä eturinta ikäisekseen, toivoisin selvemmät etukulmaukset, sopiva luusto, vankka hyvä runko, sopivat 
takakulmaukset, hyvä luonne, liikkuu hyvin oikealla asenteella. Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila JUN ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut narttu, hyvä pää, voisi olla hieman pitempi, kaunis 
ilme, eturintaa saisi olla enemmän, hyvä runko ja takaosa, korkea häntä, hyvä karva, liikkuu tehokkaasti, miellyt-
tävä käytös, esitetään tukevassa kunnossa. Valkeakoski KR 5.8. Luis Peixoto, Portugali NUO EH 1. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, nice head and expression, good proportions of 
head and body, I’d like better front angulation, a bit short in upper arm, enough back angulation, loose topline on 
the movement, needs more training in the ring and self-confidence. 
 



SUGARVALLEY PIECE OF SUNRISE Ee JMva 12376/16 s.8.12.2015 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lecibsin Stars 
In The Sky e. Sugarvalley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, hyvä pään malli ja vahvuus, otsapenger hieman loiva, riittävä kaula, hyvä eturinta, riittävät kulmauk-
set edessä ja takana, keskivahva luusto, hyvä rungon malli, erinomainen luonne, liikkuu riittävän vetävällä aske-
leella. Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin raken-
tunut kaunis narttu, hyvä pää, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, hieman suora edestä, hyvä runko, ylälinja ja 
takaosa, karva ei parhaimmillaan, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia 
NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months, good size, could be shorter in body, moderate 
length of neck, topline could be shorter, weak front, narrow front stepping, falling down in moving. Rovaniemi 
KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong bitch, slightly 
longer, correct shape of head, excellent neck, correct angulations at both ends, good ribcage, sufficient topline, 
moves well, coat not in top show condition but of right quality. Lapinlahti RN 1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia 
NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months, nice female, in good condition, needs better 
proportions, feminine head, could be more compact, muzzle needs move volume, too narrow in front, too straight 
in front, enough coat for age, needs time to develop. Ruovesi RN 19.8. Juha Putkonen NUO ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 16 kk, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä luuston vahvuus, selvä sukupuolileima, 
vielä hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, hyvät silmät ja purenta, hieman löysää kurkunalus-
nahkaa, lavat voisivat olla viistommat, hyvä viisto olkavarsi ja hyvin kulmautunut takaosa, oikean mallinen rinta-
kehä, eturinta saa vielä täyttyä, oikea karvan laatu, hyvä väri, saisi liikkua tehokkaammin, etuliikkeissä vielä epä-
vakautta, liikkeessä köyristää lanneosaa, saa kauttaaltaan vielä tiivistyä. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 13.8. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Siiri tutustuu 
vaivatta ja nauttii silittelystä; muut koirat kiinnostavat sitä. Haku ja laukaus: hyväksytty. Siiri aloittaa innokkaan, 
melko laajan haun maavainua käyttäen; laukausta se jää hetkeksi kuuntelemaan ja sitten jatkaa; hyvää maaston 
kattavaa työskentelyä; kytkeminen kestää hetken kun haku voisi Siirin mielestä jatkuakin. Jäljestys: hyväksytty. 
Siiri perehdytetään alkumakaukseen josta alkaa innokas, varma, maavainuinen jäljestys; kaadon Siiri tutkii 
huolellisesti; varma ja hyvä suoritus. Vesityö: hylätty. Siiri yrittää varaslähtöä; luvan saatuaan se loikkaa vauhdik-
kaasti veteen, sieppaa riistapukin suuhunsa ja päättää pitää sen itsellään; se lähtee viemään sitä ohjaajaan 
ulottumattomiin eikä anna kytkeä itseään määräajassa. Tottelevaisuus: hylätty. Hakuosuuden jälkeen se viivytte-
lee luoksetuloa mutta antaa lopulta kytkeä itsensä; uimaosuudella se karkaa ohjaajalta näkymättömiin ja saa-
daan kytkettyä vasta kilpajuoksun päätteeksi. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: vilkas ja omapäinen Siiri tarvitsee 
tottelevaisuus- ja luoksetuloharjoituksia, muuten osasuoritukset sujuivat mallikelpoisesti. 
 
SUGARVALLEY PIECE OF TRUTH 12380/16 s.8.12.2015 i. Ee & Lv & Lt Balt Mva Lecibsin Stars In The Sky e. 
Sugarvalley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 
months old female, excellent type of the colour, excellent head type, excellent shoulder placement but could 
have longer upper arm which can be seen in the movements, excellent round ribs, correct rear angulations, 
excellent coat texture, presentation, side movements, coming and going. Kotka KV 17.6. George Schogol, 
Georgia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months, enough bone and substance, good lines 
of head, moderate neck, topline should be shorter, correct front and good feet. 
 
SUGARVALLEY SPRING BREEZE WIND 28941/17 s.8.4.2017 i. Ee Mva Raccoon’s Best Wishes e. 
Sugarvalely Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jämsä PN 10.9. Jaana Hartus BABY 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti 
rakentunut, erittäin lupaavarunkoinen, mittasuhteiltaan riittävä nuori neito, hyvä kaula ja ylälinja, lupaava pää, 
aavistuksen pitkä lanneosa, vapaat liikkeet. Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvärunkoinen, sopusuhtaisesti rakentunut narttupentu, hieman pitkä lanneosa, erittäin 
kaunisilmeinen pää, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset, erinomainen karvapeitteen laatu, hyvät taka- ja etu-
liikkeet, liikkeessä hyvin kannettu häntä, hyvät sivuliikkeet. Lahti PN 29.10. Pirjo Aaltonen PEN 2 KP. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvän sukupuolileiman omaava narttupentu, hyvin kehittynyt, rungossa hyvät 
mittasuhteet, vielä pehmeyttä selässä, tyypillinen ilme, varsin hyvät pään linjat, erittäin hyvä eturinta, hyvät 
kulmaukset edessä ja takana, hyvät edestakaiset liikkeet, sivuliikkeessä taka-askel jää hieman rungon alle. 
Helsinki PN 11.11. Elina Haapaniemi PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk vanha pentu joka 
esitetään hieman tuhtina ja joka saisi esiintyä hieman reippaammin, hyvä pään muoto, oikea purenta, pitää toista 
silmäänsä kiinni, ryhtiä saisi olla hieman enemmän, hyvä luusto, esitetään vahvassa pentuturkissa, riittävät 
liikkeet. Helsinki PN 12.11. Jetta Tschokkinen PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, hieman 
kookas, vahva, tänään turhan tuhti narttupentu, miellyttävä pää, hyvä purenta, hyvä kaula, lupaava eturinta, 
täyteläinen runko, oikein kulmautunut, voisi käyttää paremmin häntää liikkeessä, hyvä askelpituus, rauhallinen 
käytös, hyvin esitetty. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely puppy, 7 months, nice type, feminine head, good proportions, nice strong 
muzzle, lovely eyes, good ears and bite, good tailset, enough angulations, nice ribs, little long in body for me, 
good bone, nice feet, typical coat construction, lovely temperament, nice movement. Tampere KV 26.11. Paavo 
Mattila PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis pentu, hyvän mallinen 
pää ja kaunis ilme, erittäin hyvin kehittynyt runko ja hyvä ylälinja, erittäin hyvät raajat, hyvin lupaava karva, 
esiintyy ja esitetään hyvin. 
 



SUGARVALLEY SPRING TIME DAFFODIL 28944/17 s.8.4.2017 i. Ee Mva Raccoon’s Best Wishes e. 
Sugarvalely Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jämsä PN 10.9. Jaana Hartus BABY 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Riittävän kompakti, erittäin lupaavaluustoinen ja -runkoinen nuori narttu, hyvä pää ja ilme, oikea ylälinja, tyypilli-
set kulmaukset, tyypilliset liikkeet. Vantaa PN 16.9. Pirjo Aaltonen BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu jolla selvä sukupuolileima, erittäin 
kaunisilmeinen pää, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, riittävät kulmaukset, hyvä karvapeitteen laatu, 
liikkuu hyvin sivulta, hyvät takaliikkeet ja etuliikkeet niin halutessaan. Lahti PN 29.10. Pirjo Aaltonen PEN 1 KP 
PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärunkoinen, erittäin sopusuhtaisesti raken-
tunut narttupentu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja, kuono-osa saa vielä täyttyä, pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, erinomainen eturinta ja kulmaukset, hyvä runko ja karvapeitteen laatu, hyvät takaliikkeet 
ja etuliikkeet, sivusta liikkuu hyvällä askeleella. 
 
SUGARVALLEY SPRING WILL SHOW THE BEST 28943/17 s.8.4.2017 i. Ee Mva Raccoon’s Best Wishes e. 
Sugarvalely Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jämsä PN 10.9. Jaana Hartus BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kompakti, tasa-
painoinen narttu, hyvä tiivis ylälinja, lupaava runko, lupaava tasapainoinen pää, riittävät kulmaukset, hyvä askel-
mitta. Lahti PN 29.10. Pirjo Aaltonen PEN 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen 
narttu jolla selvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, hieman pehmeä selkä, voisi olla hieman enemmän kulmau-
tunut edestä ja takaa, varsin hyvät pään linjat, hyvä kaula, hyvät takaliikkeet, leveät etuliikkeet, etuosa saa 
täyttyä, hieman jyrkkä lantio, liikkeessä hyvin kannettu häntä. 
 
SUNCOX ARCTIC LIGHT 15498/17 s.4.11.2016 i. VDH Mva Haradwater Mr. Bojangles e. Se(n) Mva Se Jva 
Suncox Wish Upon A Star kasv. Marina Aspelin, Ruotsi 
Näyttelyt: Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-Heijden, Alankomaat PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 7 months, very nice puppy, compact, excellently developed for her age, beautiful ribs, 
very feminine head, nice bite, excellent length of neck, sweet expression, correct coat, needs to find her balance 
on the move. Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
kk, feminiininen lupaava narttupentu, erinomainen pään pituus ja sievä ilme, hyvin asettuneet korvat, kaunis 
kaula ja ylälinja, lupaava eturinta ja runko, sopiva luuston vahvuus, hyvät käpälät, tasapainoiset kulmaukset, 
lupaava turkki, pentumaiset mutta tasapainoiset liikkeet, iloinen käytös. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Roma-
nia JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, still looks young for age, prefer more 
chiselled skull and softer expression, excellent neck, good shoulders, excellent bones, ribcage and hindquarters, 
she needs just time to improve and more confidence in the ring, excellent texture of coat, a bit too happy tail and 
high tailset. 
 
SWEET ONE’S NIGHT SURPRISE 52648/15 s.10.10.2015 i. Fi & Ru Mva Cara’s Jedediah e. Fi Mva Sweet 
One’s Summer Night kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko 
ja mittasuhteet, kauttaaltaan vielä hyvin kapea, kaunis pää, hyvä purenta, vahva luusto, kapea eturinta, niukasti 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, saisi esiintyä huomattavasti reippaam-
min, kauniissa kunnossa oleva turkki. Siilinjärvi RN 3.9. Virpi Montonen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Miellyttävä, vielä keskeneräisen vaikutelman antava, kaunislinjainen, hyvät pään linjat ja mitta-
suhteet, hyvä kaula ja ylälinja, runko saisi olla vankempi ja rintakehä pidempi, hyvin kulmautunut, hyvä leveä 
reisi, erinomainen karvan laatu, valitettavasti ei näyttelykunnossa. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi 
NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine, good proportions, very sweet head and 
expression, good ears and eyes, very upright in shoulder, good forechest and upper arm, enough length of 
ribcage but needs to be deeper and have more volume, a bit steep croup, normally angulated hindquarters, very 
good coat quality but needs more feathers, moves with enough reach but needs much more power from behind, 
nice temperament. 
 
SWEET ONE’S SUMMER NIGHT Fi Mva 46179/12 s.29.7.2012 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. C.I.E Ee & By & Ro Mva Isbahan’s U Xclusive kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kauniissa kunnossa esitetty narttu jolla hieman pitkä lanneosa, erinomaiset pään linjat, hyvä kaula ja ylälinja, 
riittävä rungon vahvuus, hyvä häntä ja kulmaukset, kaunis turkki. 
 
TARRENDAYLE STRAWBERRY FIELDS 29483/11 s.9.3.2010 i. Am Mva Whitfield BlueVu Silver N Gold e. Au 
Mva Tarrendayle From The Heart kasv. Toni Dennis, Australia 
Näyttelyt: Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine 
head, nice foreface, ears are well set on, body is well developed, she is too fat, normally angulated front and 
behind, she moves ok but needs more attitude and she is looking a little bit tired, but she has many good details. 
 
TEN GRADE’S EXACT OTHER ELLIE 32058/16 s.4.5.2016 i. C.I.E Northworth Online Style e. C.I.B Fi & Lt Mva 
MV-14 Northworth Exact So Elegant kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet ja ääriviivat, hyväilmeinen pää, vahva kuono, hyvä eturinta ja runko ikäisekseen, hyvä hännän 
kiinnitys, hieman suora etuosa, hyvät kulmaukset takana, vahva raajaluusto, suorat edestakaiset liikkeet, erittäin 



hyvät sivuliikkeet, oikealaatuinen karvapeite tulossa, nuori koira jolla oikeat ääreet. Lieksa RN 27.5. Viveca 
Lahokoski JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet, hyvät 
pään linjat, hyvä eturinta, erinomainen kaula ja lavan asento, hyvin kehittynyt rintakehä, erinomainen turkin laatu, 
hyvät takakulmaukset ja erinomainen matala kinner, yhdensuuntaiset mutta kapeat takaliikkeet, liikkuu ryhdik-
käällä sivuaskeleella kun hieman vapautuu mutta tarvitsee lisää itseluottamusta ollakseen parhaimmillaan. 
Suomussalmi RN 10.6. Tuula Pratt JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Söötti-ilmeinen juniori, 
kokonaisuudessaan hieman pieni pää, kaunis ylälinja, hyvä rungon pituus mutta raajakorkeutta tulisi olla enem-
män, sopivasti kulmautuneet raajat, rungon vahvuus iän mukainen, hyvät sivuliikkeet, kaunis turkki. 
 
TEN GRADE’S SIXTY-NINE 36349/17 s.1.6.2017i. Honeywater’s Catch Of The Day e. C.I.B Fi & Lt Mva MV-14 
Northworth Exact So Elegant kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Helsinki PN 12.11. Jetta Tschokkinen PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk, hyvin 
kehittynyt, tässä vaiheessa aavistuksen matala, muuten kauniit mittasuhteet, viehättävä nartun pää, hyvä kaula, 
täyteläinen runko ja etuosa, tyypilliset kulmaukset, liikkuu hyvällä teholla, reipas avoin käytös. Helsinki PN 
10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Body proportions 
could be a little bit better, very feminine head, well set ears, front angulation is a little bit present, solid topline, 
short ribcage, nice rear, good tailset, puppy texture in coat, very wide in the front, a bit open in the rear, very nice 
movement from profile. 
 
TRAVIS WOOD ELF NO47138/16 s.3.6.2016 i. Se(n) Mva EuV-15 Annilan Sergeant Blast e. NoJV-14 Travis 
Wood Of Windsor kasv. Kari Haave, Norja 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Lovely blue roan, just my type, great head, good dark eye, short in body, big spring of rib, great width to 
quarters, good layback of shoulder, good length of upper arm, lovely legs and feet, moved well when settled. 
Seinäjoki RN 13.8. Vesa Lehtonen JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Viehättävä feminiininen kokonaisuus, hyvä pää, joskin pään linjat saavat yhdensuuntaistua, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvä runko ja luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä tehokkaalla askeleella kantaen itsensä 
ryhdikkäästi, kauhnis kunnostus. 
Taipumuskokeet: Nakkila 6.8. Elina Jalni SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
TRIPLET BLACK PEARL 26501/08 s.10.3.2008 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V-
06 V-08 XXL of Black Mirage e. C.I.B Fin & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva 
Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Short coupled black bitch with good head and eye, stands foursquare, nice upper arm, great turn of stifle, good 
set of tail and short in loin, moved and showed well. 
Tottelevaisuuskokeet: Lohja 11.3. Harri Laisi VOI – (0 pist). 
 
TRIPLET BLUE ROSALIE 16019/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva LtV-17 Baysway 
Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Mäntyharju KR 26.8. Eeva Resko NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
tyyppinen, vielä kehitysvaiheessa oleva narttu, kaunis pää, tummat kauniit silmät, vahva hyvä ylälinja, riittävästi 
kulmautunut edestä, normaali luusto, rintakehä voisi olla pidempi, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu kauttaaltaan 
hyvin. 
Taipumuskokeet: Heinola 23.8. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Tellu, nuori narttu, 
tervehtii innokkaasti; vilkas nuori narttu kiinnostuu kaikesta. Haku ja laukaus: hyväksytty. Tellu aloittaa haku-
työskentelyn suppeahkolla kuviolla maavainua käyttäen mutta laajentaa sen riittäväksi; laukaus ei juuri hätkäh-
dytä Tellua ja haku jatkuu napsien välissä mustikoita. Jäljestys: hyväksytty. Huolellisesta briiffauksesta alkaa 
jälkitarkka sopivavauhtinen jäljestys; kulma tarkkaan, kaatoa Tellu nuuhkii häntä heiluen; hyvä suoritus. Vesityö: 
hylätty. Tellua houkutellaan veteen mutta nokkela koira ei lähde uimaan vaan odottaa että riistapukki tulee 
kahluuetäisyydelle; toinen heitto ei tuota tulosta annetun ajan puitteissa. Tottelevaisuus: hyväksytty. Kytkeminen 
sujuu ongelmitta. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: vilkas ja leikkisä nuori narttu on hyvin kokeneen ohjaajan hallin-
nassa. 
 
TRIPLET BLUESETTE 16020/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva LtV-17  Baysway 
Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Trevlig junior tik med välskuret huvud, korrekt bett, vacker ögonform, lite rakställd överarm, tillräckligt för-
bröst, stark rygg, utmärkt kors och knävinkel, passande benstomme, tillräcklig välvning i bröstkorgen, rör sig lite 
trångt bak men med härligt flyt från sidan, utmärkt pälskvalitet, trevligt temperament. Tuusula KR 1.7. Tarja 
Hovila NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen nuori narttu erinomaista tyyppiä, 
feminiininen hyvän mallinen pää jossa sopiva pituus ja vahvuus, hyvä kaula, eturinta vielä kesken kehityksen, 
ikäisekseen riittävä runko, hyvä luusto, hieman niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takaa, kaunis turkki erin-
omaista laatua, liikkuu hyvällä askeleella sivusta, etuliikkeessä vielä löysyyttä, tarvitsee vielä lisää tottumusta 
näyttelyihin. Sauvo RN 8.7. Riitta Niemelä NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä.  Hieman kookas mutta erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet ja sopiva vahvuusaste, kaunisilmeinen pää 



ja oikea-asentoiset korvat, hyvä kaula ja ylälinja, lupaava rungon tilavuus, hyvin kulmautunut takaa, etukulmauk-
set voisivat olla selvemmät, kauniit vapaat liikkeet, aavistuksen korkea-asentoinen häntä, erinomainen turkin 
laatu, iloinen käytös. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Vahva hyvärakenteinen narttu, hyvä pään pituus, kuono voisi olla täyteläisempi, hyvä rintakehän 
tilavuus, sopiva luuston vahvuus, hieman pysty olkavarsi, erinomainen karvan laatu, erinomaiset taka-
kulmaukset, oikea selkälinja, touhukas käytös. 
 
TRIPLET DECLARES A WAR C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-15 LtV-16 52737/11 s.22.8.2011 
i. Se(n) Mva Se Kva Charbonnel War Paint e. Fi Mva Triplet Universal Magic kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Bigger bitch with lot of coat, nice shape, good head, correct neck and topline, good tail, nice expression, 
excellent condition good mover, well presented. 
 
TRIPLET FANTASIA Fi Jva 10469/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.B C.I.E Fi & & 
Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 19.3. Hilkka Salohalla KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, 
mittasuhteiltaan oikea, jalo narttu, hyvä pään pituus, takaluisu kallo, kaunis kaula ja ylälinja, pysty lapa, hyvä 
olkavarsi, hyvät takakulmaukset, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä hännän kiinnitys ja asento, hyvä karvapeite, 
liikkuu leveästi takaa, muuten hyvin. Jämijärvi RN 1.4. Markku Mähönen KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet, kuono voisi olla aavistuksen pidempi, hyvä korvien kiinnitys ja 
pituus, hyvä kaula, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko, hyvä hännän kiinnitys, hieman suora etuosa, hyvä 
takaosa, keskivahva raajaluusto, suorat edestakaiset liikkeet, liikkuu sivulta hyvällä askeleella, hyvä karvapeite, 
iloinen käytös. Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta KÄY ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, oikealinjainen pää jossa riittävä vahvuus, hyvä kaula, sopusuhtaiset 
kulmaukset edessä ja takana, riittävä eturinta, vankka runko, tänään osittain puutteellisessa karvassa, erinomai-
nen luonne, liikkuu hyvin. Keuruu RN 28.5. Harry Tast KÄY ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 3½-vuotias, kookas mutta tyylikäs ja tasapainoinen kokonaisuus, puhdaslinjainen pitkä jalo 
nartun pää, olkavarret saisivat olla pidemmät, hyvät lavat, erinomaisen pitkä ja syvä rintakehä, voimakkaat taka-
kulmaukset, oikea lantion asento, silkkinen turkki, vetävät täysin säännölliset liikkeet, ilmeikäs häntä. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Tuula Svan VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-10, e-3, f-3 = 34 pist). Kiia tutkii hyvin alku-
makauksen ja ohjataan rauhallisesti jäljelle; heti ohjatun osuuden jälkeen koiran työskentely loppuu, se alkaa va-
pista ja kieltäytyy jatkamasta, syyksi selviää karhun jäljet jotka ylittävät jäljen; kehoitusten saattelemana Kiia ete-
nee varovaisesti mutta hetken kuluttua jäljestys jälleen loppuu uusiin karhun jälkiin, tuomitaan hukka ja koira vie-
dään eteenpäin puhtaalle alueelle; tämän jälkeen jäljestys lähtee käyntiin ja Kiia jäljestää loivalla siksakilla reip-
paasti eteenpäin; ensimmäinen ja kolmas kulma tarkasti, toinen kulma (jolla katko) tarkistuslenkillä veretyksen 
alkuun; makauksista muut ylitetään mutta kolmas osoitetaan hyvin pysähtymällä ja nuuhkimalla; suoraan kaadol-
le jonka tutkii tarkasti; vaikean alun jälkeen Kiia pystyy hyvin kokoamaan itsensä ja suoriutuu haasteellisesta 
tehtävästä kaadolle. Kauhava 21.5. Juha Junkala VOI 2 (a-5, b-8, c-6, d-8, e-3, f-3 = 33 pist). Lähtö innokas, 
etenee sopivalla nopeudella käyttäen enimmäkseen maavainua, tekee ajoittain tarkastuslenkkejä; merkkasi 
ensimmäisen ja kolmannen makauksen selvästi, muut nopeasti nuuhkaisten; katkokulmalla lenkkejä, samoin 
lenkki kolmannella kulmalla, toisella kulmalla useita lenkkejä eikä selvinnyt jäljelle, hukka; kaato löytyi, jäi viereen 
nuuhkimaan; hyvä suoritus. Ilmajoki 4.6. Janne Vuorinen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-9, e-3, f-3 = 34 pist). Kiia osoit-
taa alun josta ohjattuna jälkityöhön, vauhti sopivaa ja pääosin edetään maavainulla, työ tarkkaa lähes koko jäljen 
matkan; ensimmäinen kulma (jolla katko) suoritetaan vaivatta nokialaisiin tukeutuen, toinen kulma selviää pienel-
lä takalenkillä, hieman ennen kolmatta kulmaa ajautuu tarkastelemaan muita hajuja jäljen vierestä, palaa kehoi-
tuksin mutta huonoksi onneksi suunta on paluujälki ja tuomitaan hukka; palautuksen jälkeen kolmas kulma pie-
nellä lenkillä takaa; neljäs osuus hyvin aina kaadolle asti sitä jääden tutkimaan; tänään hyvä suoritus jossa 
ajatuskatkos kolmannella osuudella pudottaa palkintosijaa. Virrat 18.6. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-11, e-
3, f-5 = 45 pist). Kiia merkkaa alkumakuun ja ohjatusti maavainulla jäljelle; ensimmäinen osuus tarkasti, katkolla 
Kiia tekee useita rengastuksia osumatta jatkoon mutta jatkaa sinnikkäästi etsintää, muutama kehotus tulee mutta 
koira etsii laajalle tyvenessä levinneessä hajussa jatkoa kuten aiemminkin ja lopulta ihmisjälkeä jatkoon; toisella 
osuudella tarkistus molemmin puolin tuoreelle hirvenjäljelle, sitten kulma tarkasti; loppuosuuksilla vielä pari mai-
nittavaa tarkistusta ja kolmas kulma tarkasti; Kiia merkkaa kolme makuuta huolellisesti, toisen hiukan nopeasti; 
erinomainen jäljestys. 
 
TRIPLET FAZERINA Fi & Lt Mva 10471/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.B C.I.E Fi 
& Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Riihimäki KV 2.7. Inga Siil, Viro KÄY ERI 1 SA PN3 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 3 years, well built bitch with excellent head and proportions, correct size, well set ears, very beautiful 
head and expression, excellent topline and tailset, well angulated and bodied, very good coat quality and 
condition, excellent movement from all sides, little bit soft in topline. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-
Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, balanced and compact exhibit of 
good size and breed type, good head shape and expression, well set ears, good bones, very good feet, liked her 
depth and spring of rib, cockery in her action, presented in good coat and condition. Jyväskylä KV 15.10. 
Ronny Blomme, Alankomaat VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice compact type, 
prefer a little better proportion in head and expression, nice compact body, excellent bone and feet, a little round 
in croup, nice silky coat, nice temperament and tail action on the move, not so good in front. 
 



TRIPLET FAZERMINT 10470/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.B C.I.E Fi & & Ee & 
Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Ikaalinen RN 13.5. Harri Lehkonen AVO ERI 2 PN2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvän kokoinen, reippaasti esiintyvä narttu, hyvä koko, erittäin hyvät kulmaukset, kaunis ylälinja ja 
turkki, terveet liikkeet. Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminiininen sopusuhtainen narttu erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, kaunismuotoinen 
feminiininen pää, hyvä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hieman niukka eturinta sopusuhtaisesti kulmautunut, keski-
vahva luusto, oikea-asentoinen häntä, käyttää häntäänsä hyvin, hyvä turkki, hieman löysyyttä etuliikkeissä, 
sivusta liikkuu kauniilla tehokkaalla askeleella ja kantaa itsensä hyvin. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen AVO 
ERI 2 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½-vuotias, kaunislinjainen narttu, hyvät pään 
linjat, hieman syvä kallo, keskiruskeat silmät, erinomainen eturinta, lavat voisivat olla viistommat, hyvä raaja-
luusto ja tilava rintakehä, hyvä lantion asento, hyvät takakulmaukset, lyhyet viistot olkavarret, hieman leveät etu-
liikkeet, tehokas sivuaskel, hyvä turkki ja häntä. 
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 13.8. Juhani Heikniemi VOI 0 (0 pist). Fiia ohjatusti jäljelle, työtä tehdään enim-
mäkseen maavainulla ja rauhallisella vauhdilla; ensimmäinen suora ryteikköisessä maastossa vaatii runsaasti 
varmistelua lenkittämällä ja se häiritsee etenevyyttä; myös ensimmäisellä kulmalla ollut katkokulma ei selviä run-
saasta lenkityksestä huolimatta, hukka; jatketaan uudelta suoralta ja välillä jäljestys sujuu ihan mukavasti ja välil-
lä taas varmistellaan; toinen makaus merkataan nopeasti; aika tulee kuitenkin vastaan ja tuomari keskeyttää 
kokeen. 
 
TRIPLET HALIOTIS IRIS C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 24233/12 s.10.1.2012 i. Se Mva QuilMhair 
Innis-Dubh e. C.I.B Fin & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva Triplet Lapis Lazuli 
kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very nice black, great coat and condition, balanced head, good upper arm, good width to chest, nice spring 
of ribs and wither to quarters, short below the hock, moved with drive. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi 
KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine, very nice size, shape and 
proportions, very nice head and expression, very good neck, front and forechest, lovely ribcage, normally 
angulated hindquarters, very good coat quality, happy active mover with lovely tail activity, roaches a bit over 
loin, lovely temperament. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali VAL ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head, nice expression and pigmentation, correct neck, well angulated, 
excellent topline and coat quality, moves well. 
Jäljestämiskokeet: Loppi 21.5. Karla Sohlman AVO 0 (0 pist). Tinka tutkii huolellisesti lähtömakauksen ja saa-
tetaan hyvin päivän työtehtävään, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään pääosin maavainua; ensim-
mäinen osuus hienosti liki kulmaa, siellä ajautuu jäljen ulkopuolelle, kulkee jäljen suuntaisesti aivan kulmalle ja 
menee sitä kautta oikaisten; toisella osuudella makuu jää osoittamatta, pätkä hyvin mutta sitten lähdetään 
määrätietoisesti jäljeltä, ensimmäinen hukka; uusi yritys ja taas hienosti yli puolen välin mutta taas lähdetään 
muihin nuuskutuksiin, toinen hukka; loppuosa hyvin liki kulmaa jonka taas oikaisee sisäkautta kolmannelle osuu-
delle mutta kääntyy takaisin ja menee tutkimaan makuun, lähtee siitä paluujäljelle josta tulee kolmas hukka ja 
koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle joka kiinnosti paljon; Tinka osoitti osaavansa jäljestää ja hyvin, tänään vaan 
metsän ihanat riistapolut veivät voiton annetusta työtehtävästä. Mynämäki 13.8. Tuija Sällylä AVO 0 (0 pist). 
Tinkalle osoitetaan lähtö josta lähtee liikkeelle kirsu paukkuen jäljestystehtävää ihmetellen; ensimmäisellä osuu-
della laajoja kaarroksia ja lopulta ajautuu hukalle asti; palautuksen jälkeen jäljestettiin välillä hyvin jäljen päällä, 
välillä pysähdeltiin ja pyörittiin jäljen tuntumassa toisen osuuden puoliväliin asti josta ajautui niin kauaksi että 
toinen hukka; viimeinen kulma oikaistiin ja huomasi missä ylitti jäljen mutta jatkoi jäljen yli hukalle asti ja koe 
keskeytettiin; ensimmäinen kulma hyvin, merkitsi ja meni tarkasti; tänään jäljestys ei oikein kiinnostanut. 
 
TRIPLET KEEP AN EYE ON 14542/17 s.25.12.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Triplet 
Yours Truly e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva TlnW-13 PMVV-17 Great 
Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dark 
blue puppy with good balance in body, good head proportions, dark eyes, a little short in neck, good angles and 
chest development, at present a little straight at hindleg but this is the age, moved soundly and happily. 
Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, nice 
proportions, very nice head and expression, correct ears, dark well shaped eyes, enough angulated front and 
rear, very good ribcage, promising coat, moves with good reach and tail activity but needs more drive behind, 
very good temperament. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good size and proportions of body, a little straight at shoulders, correct hindquarter angulations, 
needs more ribcage, good coat texture, moves ok but needs better topline. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, 
Portugali JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head and expression, correct head, 
feminine type, excellent neck, well angulated, strong and compact body, in movement closes a bit the hocks and 
loses a bit the topline. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 11 months old feminine bitch, excellent size and proportions, excellent breed type, elegant 
feminine head with correct proportions, sweet expression, normal front angulation, excellent rear angulation, 
could have more forechest, good spring of ribs, correct tail and tailset, moves with excellent drive but would like 
more reach in front, excellent coat quality. 
 



TRIPLET OYSTER PEARL Fi & Se & No & Pohj Jva 15560/12 s.27.12.2011 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee & Lv & Si & 
Ru & Ro & Hr Mva Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Ee & Lv & Lt & Balt VMva Lochdene 
Silver Belle kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Saarijärvi KR 23.7. Irina Poletaeva AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 5-vuotias, oikea tyyppi, koko ja sukupuolileima, kaunis narttumainen pää, saksipurenta, riittävä korvan 
pituus, hyvä kaula ja ylälinja, oikea hännän kiinnitys, rintakehä oikeassa muodossa, erinomaiset etukulmaukset 
ja etuliikkeet, riittävä askelpituus, kintereet voisivat olla vahvemmat, erinomainen karvan laatu. Mäntyharju KR 
26.8. Eeva Resko AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät 
mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää, kuono-osa voisi olla hieman vahvempi, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, riittävän pituinen rintakehä, hyvä eturinta, hyvä takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin. Janakkala 
KR 27.8. Pekka Teini AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen, hyvin feminiininen 
narttu, oikealinjainen pää jossa tummat silmät, etuosa saisi olla kulmautuneempi, hyvä rintakehä, hieman laske-
va ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset takana, erinomainen turkki, liikkuu hyvällä askelpituudella, 
hieman leveillä etuliikkeillä. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Feminine, balanced head with good expression, moderate neck, big bones and feet, liked her 
size and outgoing attitude, square on outline, moved with good front reach, preferred a little more width and drive 
in front action. Jyväskylä KV 15.10. Ronny Blomme, Alankomaat AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice compact bitch, excellent feminine head and expression, good 
forechest and ribs, good angulations, bone and feet, nice silky coat, nice temperament and tail action on the 
move. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomainen narttu, hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, aavistuksen suora edestä, erinomainen runko, ylälinja ja 
takaosa, erittäin hyvä karvapeite ja liikkeet, miellyttävä käytös. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alanko-
maat AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine blue, nice head, good proportions, strong 
muzzle, good ear, eye and teeth, short neck, good topline and tailset, I prefer bit more chest, good ribs, enough 
angulation behind, good bone and feet, nice coat structure, moves well, nice temperament. Tampere KV 26.11. 
Paavo Mattila AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis narttu jolla oikeat mitta-
suhteet, kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, ylälinja ja takaosa, sopusuhtainen runko, erittäin hyvälaatuinen 
karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Helsinki KV 8.12. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Good type, compact body, good feminine head, good earset, a little short in shoulders, 
very good hindquarter angulations, good ribcage, very good coat texture, a little narrow behind, good topline, 
correct movement. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent head and expression, correct bite, a bit short neck, could be more angulated, excellent ribcage, 
short and compact body, moves well, a bit close behind. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, Islanti 
AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old bitch of excellent breed type, a bit big in size, 
feminine head in correct proportion, underjaw could be slightly longer, enough neck, open front angulation 
excellent forechest, well angulated in rear, good spring of ribs, long in loin which shows in the move, good coat, 
well handled. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 11.6. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Tiida 
rauhoitetaan ja sen jälkeen alusta ohjatusti jäljelle; Tiida etenee rauhallista vauhtia maavainulla jälkitarkasti 
jälkeä pitkin; kulmat tarkasti ja katkokulma verityksen päästä lenkittäen uuteen suuntaan; makaukset merkataan 
pysähtyen ja jokaisella pienen pieni tarkistuslenkki; jälkeä pitkin kaadolle jonka osoittaa nuuhkien; hyvä suoritus 
jälkiparilta. Virrat 18.6. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Reippaasti liikkeelle, 
jäljestys rauhallisempaa; viimeinen osuus tuotti vaikeuksia, varsinkin runsaat hirven jäljet; katkokulma samoin 
kuin muutkin aika tarkasti; makuista kaksi yli ja ohi, muut tarkistaen; kaatokäytös hyväksytty. Kouvola 9.7. Satu 
Koski AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-13, e-3, f-4 = 39 pist). Koira rauhoitetaan ennen alkumakauksen osoittamista, 
alkumakaus osoitetaan, krepitys ohjatusti; koira etenee rauhallista kävelyvauhtia ja käyttää pääosin maavainua; 
ensimmäinen osuus ja toisen osuuden puoliväliin edetään jälkitarkasti, osuuden lopussa kaksi yli narun mittaista 
tarkistuslenkkiä, toiselta palataan itsenäisesti ja toiselta kehoituksen saattelemana; ensimmäinen kulma (jolla 
katko) selviää taustan tarkistuksella ja kaartamalla uudelle osuudelle, toinen kulma selvitetään laajalla 
tarkistuslenkillä; kolmas osuus jälkitarkasti, kolmatta kulmaa lähdetään selvittämään laajalla lenkillä josta 
ajaudutaan hukkaan saakka; osoitetaan puhdas jälki, loput jäljestä edetään jälkitarkasti; kaikki makaukset 
osoitetaan erinomaisesti; kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Mynämäki 13.8. Seppo Markelin VOI 1 (a-5, b-10, c-
7, d-11, e-3, f-4 = 40 pist). Hyvä lähtö, koira jäljestää sopivaa vauhtia suorat osuudet lenkeillä ja etenevyys 
kärsii; katkon selvittää lenkillä; kulmat lenkeillä; ensimmäisen ja toisen makauksen osoittaa, muut ohi; kaadon 
osoittaa nuuhkimalla. Oripää 17.9. Sari Nuolikoski VOI 1 (41 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
 
TRIPLET PAUA PEARL 16010/16 s.6.1.2016 i. Vitahotellets Herr Arne e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Triplet Haliotis Iris kasv. Heli Härkälä 
Taipumuskokeet: Kouvola 8.7. Taru Kalkkila SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
 
TRIPLET PREMIER ROSE 16012/16 s.6.1.2016 i. Vitahotellets Herr Arne e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Triplet Haliotis Iris kasv. Heli Härkälä 
Taipumuskokeet: Kouvola 8.7. Anu Kokkarinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Jäljestämiskokeet: Vihti 2.7. Sari Nuolikoski AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-13, e-3, f-3 = 38 pist). Kiiraa rauhoitellaan 
ennen alkumakuuta ja alkumakuun syötyään ohjattuna jäljelle, alkaa maa- ja ilmavainuinen jäljestys joka aaltoi-
lee jäljen molemmin puolin; ensimmäisellä osuudella Kiira tekee muutaman nopean tarkastuspyörähdyksen jäl-
jen sivuun, kulmalla olevan makuun merkkaa hyvin, suunta selviää pienellä takalenkillä; toisella osuudella Kiira 
ehtii jäljestyksen lomassa syödä heinää, tutkia lintujen sulkia sekä tehdä muutaman tarkastuksen, toinen kulma 



jälleen merkataan hyvin ja suunta rengastamalla; kolmannen osuuden puolessa välissä määrätietoinen poistumi-
nen metsän muille hajuille, josta hukka, muutoin jälkitarkasti; kaadon hajun ottaa ilmavainulla ja kaadolle iloisesti 
pomppien ja se haistellaan tarkasti; hieno suoritus ensikertalaiselta hukasta huolimatta. Mynämäki 13.8. Tuija 
Sällylä AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtö josta koira lähti innokkaana jäljelle; ensimmäisellä osuudella runsaasti 
tarkistuksia jäljen tuntumassa ja ensimmäinen kulma yli; laajoin kaarroksin löytyi toinen suora, jossa ensimmäi-
nen hukka; kun osoitettiin puhdas jälki, jäljestystä jatkettiin toiselle kulmalle jossa toinen hukka; kolmatta osuutta 
jäljestettiin jonkin matkaa kunnes Kiira jälleen poistui jäljeltä tutkimaan lähimaastoa ja koe keskeytettiin; jäljestys 
silloin kun edettiin sisälsi runsaasti tarkastuksia. 
 
TRIPLET VIKING QUEEN C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 15737/12 s.19.12.2011 i. C.I.B 
C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & 
Balt Mva Fi & Se & No & Pohj Jva TlnW-13 PMVV-17 Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Correct headed blue, good reach in neck, well placed ears, good front, good upper arm, tight elbows, 
short in loin, good width all through, correct tailset, short below the hock which she uses in the move, well put 
down and handled. Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminine bitch with lovely proportions, very nice head and expression, enough angulated front and rear, 
excellent ribcage and forechest, coat is not in best condition for today, happy active mover, could carry herself a 
bit better in front but good balance, lovely temperament. 
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 23.4. Sari Nuolikoski VOI 3 (a-2, b-3, c-3, d-10, e-3, f-2 = 23 pist). Fanni haiste-
lee alkumakuun ja ohjataan jäljelle, alkaa sopivavauhtinen maa- ja ilmavainuinen jäljestys, Fanni jäljestää jäljen 
päällä hyvin jälkitarkasti silloin kun huvittaa; ensimmäisen osuuden loppuosalla, toisen alkuosalla ja neljännen 
alkuosalla Fanni tekee erittäin laajoja tarkistuksia, aivan hukan rajamailla; ensimmäinen kulma (jolla katko) vere-
tyksen lopusta uutta jatkoa hakien teettää työtä mutta loppujen lopuksi jatko löytyy, toinen kulma tausta laajasti 
tarkastaen ja uiden, kolmas tarkasti; hieman ennen toista makausta tarkastelu vie paluujäljelle hukkaan asti; 
kaikki makaukset merkkaa hyvin; kaadosta menee ensin ohi mutta kehotuksella palaa kaadolle, ottaa suuhun ja 
piilottaa; Fanni osaa jäljestää mutta metsässä on niin paljon muutakin haisteltavaa; palkintosijaan vaikuttaa 
hukan lisäksi runsaat tarkastelut. Loppi 21.5. Tuovi Henttu-Torckell VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-11, e-3, f-4 = 43 
pist). Alkumakuu tutkitaan ja ohjatusti jäljelle, Fanni jäljestää maa- ja ilmavainua vaihdellen mukavaa vauhtia loi-
vasti aaltoillen jäljen päällä tai tuntumassa; jäljen aikana kosteikossa kastaudutaan hetkeksi muutaman kerran; 
jokaisella osuudella on muutama isompi ja pienempi tarkistuslenkki; eniten teetti työtä toisen osuuden lopussa 
oleva ”luonnon potkittu makuu” jota piti tutkia ja selvitellä hartaasti, tämän takia toinen kulma oikaistiin reilusti, 
muutoin hyvää jäljestystä; kaadolle sivusta ja se kiinnosti; ensimmäinen makuu sivuutetaan reilusti, muut merka-
taan erinomaisesti; ensimmäinen kulma (jolla katko) hieman sivusta veretyksen loppuun, tarkistelu takana ja 
sitten yhdistellen lenkkiä ja jalanjälkien seuraamista jatkoon, toinen kulma oikaistiin, kolmas pienellä tarkistus-
lenkillä; Fanni nautti metsässä kulkemisesta tänään. Sastamala 11.6. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-
13, e-3, f-5 = 45 pist). Fanni rauhoitetaan ja ohjataan jäljelle, edetään rauhallista vauhtia, pääasiassa maavainul-
la; pieniä tarkistuksia jäljen sivuille tehdään jäljen koko matkalla; makaukset merkataan, kahdelle viimeiselle 
tullaan jäljen sivusta; katkokulma tarkistuslenkillä, viimeinen oikaistaan hieman; kolmannen suoran alkupäässä 
tutkitaan jonkun metsän asukkaan jälkiä uutterasti; jälkeä pitkin kaadolle jonka osoittaa nuuhkien ja lähtemällä 
piilottamaan sitä, ensin kuitenkin vartioidaan sitä ja vedetään vähän henkeä. 
 
TRIPLET WALTZING MATHILDA 55494/14 s.18.10.2014 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. C.I.B 
C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva Triplet Viking Queen kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct 
head, bit loose eye, good topline, nice coat, correct substance, swing in front when coming. Rautjärvi 22.4. Reia 
Leikola-Walden AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan erin-
omainen naisellinen narttu, hyvin kaunis pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto, tasapainoiset kulmauk-
set, tilava runko, sujuvat yhdensuuntaiset iloiset liikkeet, erinomainen turkin laatu, runsaasti karvaa, iloinen 
luonne ja esiintyminen. Lahti RN 1.5. Leila Kärkäs AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla hyvät pään ylälinjat, hieman kapea kallo, hyvät tummat silmät, hyvä 
kuono, sopiva otsapenger, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä 
sivuliike, edestä kääntää hieman käpäliä ulospäin, hyvä karva, iloinen luonne. Savonlinna RN 27.5. Elena 
Ruskovaara AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen tyyppinen, 
miellyttävä narttu hyvässä kunnossa, hyvä raajaluusto, keskipitkä kaula, leppoisa ilme, kauniit pään linjat, täyte-
läiset huulet, laadukas karva, hyväasentoinen häntä, liikkuessa vähän löysä edestä, hyvä reipas askellus, hyvä 
esiintyjä. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 18.6. Hannu Palonen AVO 1 (a-5, b-9, c-8, d-11, e-3, f-4 = 40 pist). Reipas lähtö, jäl-
jestys paljon rauhallisempaa, pientä polveilua kautta jäljen; ensimmäisen osuuden loppupuolella pieni oja tuotti 
erittäin paljon vaikeuksia, ojan reunat sekä hieman paluujälkeä tutkittiin tarkoin ennen ylitystä; ensimmäinen kul-
ma pienellä lenkillä, toinen parilla laajalla; makuista toinen tarkastaen; kaadolla ensin ohi mutta palaa kuitenkin 
omatoimisesti takaisin; kaatokäytös hyväksytty. Kirkkonummi 1.10. Esa Pekkarinen AVO 3 (a-2, b-3, c-2, d-12, 
e-3, f-2 = 24 pist). Innokas koira tutkii alkumakuun nopeasti, alkaa aaltoillen etenevä runsaasti jäljen sivuja tar-
kasteleva jäljestys, tarkasteluilta palataan kiertäen ja kaartaen jäljelle; ensimmäinen kulma voimakkaasti rengas-
taen; toisella osuudella tarkastelut lisääntyvät ja vievät aikaa ja kahdesti koira ajautuu niin etäälle että tuomitaan 
hukka; metsätyypin vaihduttua taas jäljestys alkaa kiinnostaa, kulma takalenkillä ja makuu osoitetaan hätäisesti; 
kaadolle suoraan ja sitä jäädään tutkimaan; osaava jäljestäjä, kenties kokemus ja lisäharjoitus tuovat lisää tarvit-
tavaa varmuutta. 



 
TRIPLET YES INDEED C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva LtJV-15 TlnJW-15 EeV-17 
41024/14 s.20.5.2014 i. Gb Mva Kyna By Request e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva BaltV-16 Fi & No 
& Se & Pohj Jva Triplet Karamel kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia AVO ERI 1 SA PN3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 4 years old female, very good in size, slightly long in proportions, excellent head and head type, 
excellent shoulder placement and angulations, excellent well rounded ribs, could be stronger in her rear while 
moving, balanced mover, merry temperament, excellent coat, texture and colour and presentation. Varkaus KR 
14.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely 
bitch, excellent head and expression, short compact body, neck could be a little bit longer, good front, excellent 
hind angulations, very nice movement, coat and condition. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type, light blue, lovely head, lovely picture in standing, 
flows through her neck all over, nice quarters, very happy on the move and standing, short below the hock, good 
legs and feet. Oulu KV 15.7. Davor Javor, Kroatia AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Nice bitch, good type, feminine head, very nice body, good angulation, excellent coat and 
condition, moves well. 
Taipumuskokeet: Kouvola 8.7. Taru Kalkkila SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. Luumäki 22.7. Meerit Kuparinen 
SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Elina Kylmälä VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-4 = 42 pist). Ohjatusti jäljelle jota 
edetään reipasta vauhtia; ensimmäinen ja toinen osuus jos ei aivan jäljen päällä niin läheisyydessä edeten; toi-
sen osuuden lopussa jo vähän kauemmas jäljeltä pyörähtäen ja kolmannella osuudella sama jatkuu; ensimmäi-
sellä kulmalla ollut katko selvitetään yhdellä laajalla lenkillä, toinen kulma vähän yli mutta jälki löytyy nopeasti, 
kolmas kulma oikaistaan kun seikkaillaan jäljen vieressä; makuista ensimmäiselle maltetaan pysähtyä nopeasti, 
toinen ohi, kolmas ja neljäs yli pysähtymättä; sorkka löytyy ilmavainun avulla ja kiinnostaa kovasti; hieman harjoi-
tusta ja hyvä tulee; makuut saisivat kiinnostaa enemmän ja vauhtia voisi vielä jarruttaa. Kirkkonummi 6.8. Satu 
Koski VOI 0 (0 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus jonka tutkittuaan edetään krepitys ohjatusti, koira etenee 
pääosin ilmavainulla ja vauhti jarrutetaan sopivaksi; ensimmäisen osuuden alussa koira poistuu määrätietoisesti 
jäljeltä, hukka; osoitetaan puhdas jälki ja edetään mallikkaasti neljännen osion alkuun jossa koira poistuu kah-
desti jäljeltä määrätietoisesti, näistä hukat ja koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle joka kiinnosti; ensimmäinen ja 
kolmas kulma selviävät taustapyörähdyksellä, toinen kulma (jolla katko) selviää kulmataustojen tarkistuksella 
sekä jäljentekijöiden jälkiä hyödyntäen; makauksista toinen osoitetaan hyvin, muut makaukset jäävät huomiotta. 
Mynämäki 13.8. Seppo Markelin VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-3, f-4 = 41 pist). Hyvä lähtö, koira jäljestää sopivaa 
vauhtia; ensimmäisellä osuudella hieman vaikeuksia kaatuneiden puiden kanssa, muut osuudet hyvin; katkon 
selvittää lenkillä, kulmat hyvin; ensimmäinen makaus ohi, muut ylitetään liian nopeasti; kaadon osoittaa nuuhkien 
ja sovittaen suuhunsa. Kirkkonummi 1.10. Satu Koski VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-13, e-3, f-4 = 39 pist). Koira rau-
hoitetaan ennen alkumakauksen osoittamista, sen tutkittuaan edetään krepitys ohjatusti, koira jäljestää maa-
vainulla ja etenee maastoon sopivaa kävelyvauhtia; ensimmäisen osuuden lopussa meno muuttuu hapuilevaksi, 
risteävät riistanjäljet kiinnostavat, ohjaajan oikea-aikainen kehotus muistuttaa päivän tehtävästä ja veriura löytyy 
taas; samalla ensimmäinen kulma tulee oikaistua alakautta uudelle osuudelle, toinen kulma (jolla katko) selviää 
pienellä taustapyörähdyksellä sekä jäljentekijöiden jälkiä hyödyntäen, kolmas kulma pienellä taustan tarkistuk-
sella; makaukset osoitetaan hyväksyttävästi; toinen ja kolmas osuus edetään jälkitarkasti ja neljäskin lähes lop-
puun asti, kymmenisen metriä ennen kaatoa koira ottaa ilmavainua ja poistuu jäljeltä sitä tutkimaan aina huk-
kaan asti; palautetaan puhtaalle jäljelle, sorkka löytyy. 
 
TWO PINE’S ABYSS 52363/13 s.2.10.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Two Pine’s Halo kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
feminine head, correct neck, short upper arm, compact body, correct croup, sound mover. 
Jäljestämiskokeet: Keuruu 27.8. Elina Kylmälä VOI 2 (32 pist). [Koeselostus puuttuu]. Multia 3.9. Seppo 
Venäläinen VOI 1 (47 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
 
TWO PINE’S ALIEN TALK 10268/17 s.5.11.2016 i. Merry Cocktails Gildor e. Two Pine’s Volcanic Activity kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A 
pretty golden puppy with excellent front construction, good bone and feet, well developed ribs and quarters, 
good tailset, moving close fore and aft. 
Taipumuskokeet: Alavus 27.8. Jyrki Rasinpää SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen, 
suhtautuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin, antaa rapsutella. Haku ja laukaus: hyväksytty. Vauhdilla matkaan, 
aluksi haku on liiankin laajaa; muuttuu pian sopivaksi ja käyttää sekä maa- että ilmavainua; laukauksesta terä-
vöityy ja haku vauhdittuu; tottelee ohjaajaa ja antaa kytkeä. Jäljestys: hyväksytty. Vauhdikkaasti maa- sekä ilma-
vainulla etenevä jäljestys; edetään hyvin jäljen päällä ja kulma tarkasti; hieman takaa rusakolle joka kiinnostaa. 
Vesityö: hyväksytty. Halukkaasti veteen, tuo pukin ohjaajalle käteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Koira tottelee 
hyvin ohjaajaa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiralla ja ohjaajalla hyvää yhteistyötä. 
 
TWO PINE’S BASECAMP 16413/17 s.22.12.2016 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Two Pine’s Volcanic 
Hoplaa kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 13.8. Vesa Lehtonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tasapainoinen nuori neiti, hyvä pää, hieman kuivat huulet, hyvä kaula ja ylälinja, hieman vielä kevyt runko, tasa-



painoisesti kulmautunut, liikkuu tasapainoisella askeleella, vielä pentukarvassa. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, 
Tanska JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, feminine, in between stages, needs a lot 
of development, otherwise feminine head, excellent expression and good bite, nice proportions in body, good 
back, normal angulations, front legs should be straighter, moves happily but needs more power, excellent coat. 
 
TWO PINE’S BEHIND THE NAME 16412/17 s.22.12.2016 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Two Pine’s 
Volcanic Hoplaa kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy 5 months old dark blue, good balance in head and square body proportions, she’s quite fine in bone and 
needs to develop, very happy on the move. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska JUN H. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Very fine small feminine bitch which needs a lot in development, she has short outline, 
good neck, feminine head, good angulations, needs much more strength all over to come together, excellent 
coat, needs bit more selfconfidence, moves with little short step. 
 
TWO PINE’S BONA FIDE 55210/13 s.17.10.2013 i. Lindridge Black Knight e. Two Pine’s Unukalhai kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka-
rakenteinen narttu, kaunis vahva pää, erinomainen vahva kuono-osa, vahva luusto, erinomainen runko, hyvin 
kulmautuneet raajat, hyvä häntä, saisi liikkua hieman iloisemmin, kaunis turkki. 
 
TWO PINE’S FUN FUN FACTORY 29286/17 s.11.4.2017 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Two Pine’s Total 
Offense kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice black, very feminine, sweet head, nice eyes, good ears and bite, muzzle must develop, strong neck, 
good tailset, enough angulations, nice ribs, good bone and feet, good coat texture, lovely temperament, moves 
happily and freely. Helsinki PN 9.12. Maija Lehtonen PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, 
hyväluustoinen, hyvät nartun mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, oikea purenta, hyvä kaula, selässä vielä nuoruu-
den pehmeyttä, hyvin kehittynyt rintakehä jossa varsin lupaava tilavuus, eturinta saa vielä täyttyä, sopivat kul-
maukset, hieman korkea-asentoinen häntä liikkeessä, riittävä askelpituus, hyvä karva, miellyttävä käytös. 
 
TWO PINE’S NIKITA 31648/15 s.2.5.2015 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 
HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Two Pine’s Zip Code kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice headed blue, on first impressions looks a nice quality bitch, on handling she lacks width and depth, good 
square body, moved well but narrow in front, liked her type. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini AVO EH. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erittäin hyvä, keskikokoinen narttu jolla saisi olla hieman voimak-
kaampi runko, hyvä kuono-osa ja miellyttävä ilme, hieman lyhyt kaula ja rintakehä, kovin jyrkkä lantio ja alas 
kiinnittynyt häntä, hyvä askelpituus mutta kovin ahdas takaliike, turkki ei tänään parhaimmillaan. 
 
TWO PINE’S SHAME ON YOU 18725/16 s.29.1.2016 i. Two Pine’s Crack Hardy e. Two Pine’s Total Offense 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well presented black, nice head and eye, good reach of neck, short deep body, tailset a little high, moves 
holding a good level topline, good legs and feet, moved well. 
 
TWO PINE’S ZZAP Fi Mva 42400/13 s.23.6.2013 i. Lindridge Black Knight e. Two Pine’s In The Middle Of 
Nowhere kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 
years, full of substance, level and strong topline, moderately strong jaws, very good front angulation. 
 
TÄHTIMETSÄ NATALIE Fi Jva 14617/14 s.22.12.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Tähtimetsä Isabella 
kasv. Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Janakkala 3.5. Ilkka Niemi VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-4 = 43 pist). Natalie nuuhkii 
alkumakauksen ja lähtee määrätietoisesti ja innokkaasti häntä heiluen jäljelle, edetään ohjaajan lievästi jarrutta-
mana sopivan reipasta vauhtia varmasti ja melko tarkastikin jäljellä maavainuisesti; tehdään vain muutama aivan 
pieni pisto ja muutama kerta pysähdytään tutkimaan riistan hajuja jäljen päällä; katkokulma mennään osittain 
jalanjälkiä hieman myös vierestä haistellen, toisen kulman takana aivan pieni suunnan varmistus, kolmas kulma 
tarkasti; ensimmäinen makaus merkataan selkeästi, toinen noteerataan vain hidastaen ja nuuhkaisten, kolmas 
ylitetään huomioimatta ja neljäs ohitetaan; Natalie jää kaadolle. Janakkala 17.5. Ilkka Niemi VOI 3 (a-2, b-4, c-3, 
d-8, e-3, f-2 = 22 pist). Natalie nuuhkii alkumakauksen ja lähtee iloisesti häntä heiluen jäljelle, tyylinä on edetä 
jäljellä maavainuisesti pientä siksak-kuviota tehden; katkokulmaa lähdetään kiertämään kaukaa ulkokautta koivi-
kossa riistan hajuja tutkien, aikaa kuluu ja edetään kauas seuraavan osuuden sivuun, tuomitaan hukka ja palau-
tetaan jäljelle; toisen kulman takana pieni suunnan varmistusrengastus, kolmas kulma tarkasti; kolmannella 
osuudella poistutaan jäljen sivuun riistan jäljille, toinen hukka; viimeisellä osuudella risteävältä ajouralta tulee 
kuonoon mielenkiintoisia hajuja jotka vetävät pois jäljeltä mutta kehotukset auttavat ja jäljestys jatkuu; kaksi 
makausta merkataan nopeasti pysähtyen, kaksi ohitetaan merkkaamatta; Natalie jää kaadolle joka kiinnostaa. 
Janakkala 11.6. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-9, c-9, d-9, e-3, f-4 = 40 pist). Natalielle näytetään alkumakuu ja 
ohjataan jälkityöhön, alkaa sopivaa vauhtia etenevä maavainuinen jäljestys joka etenee jälkitarkasti; ensimmäi-



sellä ja toisella osuudella tekee useita tarkastuslenkkejä jäljen sivuille mutta palaa itsenäisesti; kolmannella 
osuudella vain yksi tarkastus ja neljäs suoraviivaisesti; makauksista toisen ja neljännen merkkaa hyvin, ensim-
mäisellä hidastaa ja kolmannen ohittaa kuonon mitalla; kulmista ensimmäinen (jolla katko) veretyksen lopusta 
ensin laajasti hakien väärältä puolelta, palaa veretyksen loppuun ja jatkaa hakua toiselta puolelta ja löytää vere-
tyksen alun, toinen kulma tarkasti ja kolmas takaa lenkittäen; suoraan kaadolle jonka luo jää; hieno suoritus 
lämpöisessä kelissä; pisteisiin vaikuttaa makausten lisäksi tarkastelut. Hämeenlinna 23.7. Kari Grönman VOI 2 
(a-4, b-8, c-6, d-9, e-3, f-3 = 33 pist). Koira tutkii lähtömakuun josta huolellisesti ohjattuna krepityksen matkan, 
tästä alkaa maastoon sopivaa vauhtia etenevä pääosin maavainuinen jälkityö; koira etenee veriuralla tehden 
joka osuudella pari pistoa jäljen sivulle, palaten itsenäisesti takaisin jälkityöhön; ensimmäisellä kulmalla (jolla 
katko) todella laajoja kierroksia katkon takana ja vasemmalla puolella mutta oikealla oleva katko ei löydy, hukka; 
osoitetaan puhdas jälki ja työskentely jatkuu; toinen ja kolmas kulma pienellä tarkistuksella takaa; makuista koira 
osoittaa toisen ja kolmannen, ensimmäisen ylittää, neljännen ohittaa; kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli. 
Hyvinkää 30.7. Rauli Markelin VOI 3 (a-3, b-6, c-5, d-5, e-3, f-2 = 24 pist). Tutkittuaan alun Natalie ohjataan 
lyhyellä narulla jäljelle jota seurataan maa- ja ilmavainua käyttäen reipasta kävelyvauhtia; ensimmäisellä osuu-
della tarkastelut ja lenkkeily johtavat hukkaan; ensimmäisellä kulmalla (jolla katkos) jatketaan suoraan, josta 
toinen hukka; toinen ja kolmas osuus vain pienin poikkeamin, kolmas kulma ulkokautta laajalla kaarroksella; 
toinen ja kolmas makaus merkataan mallikkaasti, muut ohi; sorkan haisteli ja jäi viereen. Heinola 2.8. Ilkka 
Niemi VOI 2 (a-5, b-9, c-7, d-7, e-3, f-3 = 34 pist). Koira pysähtyy nuuhkaisemaan alkumakausta, sitten ohjatusti 
jäljelle, edetään maavainuisesti reipasta vauhtia enimmäkseen jäljen päällä; ensimmäisen osuuden puolivälissä 
pysähdyttiin hetkeksi tutkimaan hirven makausta jäljellä, sitä ennen ja uudelleen vähän sen jälkeen tutkittiin 
molemmin puolin jälkeä sorkan jälkiä mutta molemmilla kerroilla jäljestys jatkui itsenäisesti sallitussa aikarajassa; 
sen lisäksi muilla osuuksilla tutkittiin muita metsän hajuja viisi kertaa, niistä jatkettiin melko nopeasti jäljestystä; 
ensimmäisen kulman takaa pari tarkistuslenkkiä, toisen kulman takana yksi pieni suunnan tarkistus, katko-
kulmalla muutama tarkistuslenkki osuuden lopun ympärillä, sitten jalanjälkiin tukeutuen veretyksen alkuun; kaikki 
makaukset ylitettiin noteeraamatta; koira jäi kaadolle. Janakkala 9.8. Rauno Koskinen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-
10, e-3, f-5 = 43 pist). Koira hienosti ohjattuna jälkityöhön jota tehdään maavainulla ja edetään jarrutettuna 
sopivaa vauhtia; kaikki osuudet jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä, tehdään kuitenkin useita riistan 
tarkasteluita joka osuudella; ensimmäinen kulma laajalla tarkastuksella, toinen kulma lähes jäljen mukaisesti ja 
kolmas kulma (jolla katko) selviää ihmisjälkiin tukeutuen; makauksista kaksi ensimmäistä merkataan nopeasti 
pysähtyen ja loput kävellään yli; kaadolle takakautta, se kiinnosti. Janakkala 16.8. Piia Kairenius VOI 1 (a-6, b-
11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Hyvä ohjattu lähtö, Natalie aloittaa reippaan pääosin maavainuisen ja määrä-
tietoisen jälkityön; kaikki osuudet edetään suoraviivaisesti, vain pari pientä poikkeamaa ja pari pientä tarkistus-
silmukkaa tehden koko jäljen aikana; ensimmäinen kulma (jolla katko) teettää runsaasti töitä mutta selvittää sen 
lopulta sinnikkäästi etsien, toinen kulma pienellä tarkistuslenkillä, kolmas kulma takaa kaartaen; makauksista 
ensimmäinen erinomaisesti pysähtyen, loput kolme nopeasti pysähtyen ja nuuhkaisten; kaadolle tulee suoraan, 
nuuhkii ja jää viereen; erinomainen reipas ja iloinen suoritus parivaljakolta. Tammela 20.8. Mari Tilles VOI 1 (a-
6, b-12, c-9, d-9, e-3, f-5 = 44 pist). Lähdön tarkistus ja ripeästi jäljelle, koira etenee reipasta vauhtia maa-
vainulla; jälkeä kuljetaan aivan jälkiuralla tarkistuslenkkejä tehden, tarkistukset vaikuttavat hieman etenevyyteen, 
koira on kuitenkin koko ajan tietoinen tehtävästään ja palaa omatoimisesti jäljelle; ensimmäisellä kulmalla (jossa 
katko) veretyksen loppuun ja hetken silmukoituaan jäljentekijöiden jälkiä uudelle osuudelle, toinen kulma aavis-
tuksen oikaisten ja kolmas kulma laajemmalla tarkastuslenkillä; makauksista kaksi tulee hyvin merkatuksi, kaksi 
muuta yli ja ohi; kaadolle tullaan jäljen mukaisesti ja se kiinnostaa koiraa; iloinen ja varma suoritus erinomaiselta 
jälkiparilta. 
 
TÄHTIMETSÄ RAITA 17402/17 s.31.12.2016 i. Tähtimetsä Potra Posse e. Tähtimetsä Olga kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Kemijärvi RN 12.8. Johan Juslin PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoa pie-
nempi narttu jolla kevyt luusto, tässä iässä pitäisi olla enemmän tilavuutta ja voimaa rungossa, voimakas kuono-
osa, hyvä ylälinja, taakselaskeva lantio heijastuu takaliikkeisiin, liikkuu hyvin edestä, pentuturkki, iloinen cockeri. 
 
USEMADE SECRET KISSES SE31674/2014 s.11.4.2014 i. Merry Cocktails Victory e. Se(n) Mva Usemade 
Enter The Stage kasv. Ulla-Stina Eriksson, Ruotsi 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. A smaller bitch but good bones and substance, lovely feminine expression, excellent neck, well angulated, 
correct ribcage and forechest, needs a more typical topline, moves well. Kemi KV 22.7. György Tesics, Unkari 
AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, can be a little stronger, beautiful head with 
typical expression, scissor bite, good ears, enough long neck, level back, there is a balance between front and 
back angulations, coat can be a little better, a little better for show condition, good presentation, friendly 
character, fluent movement. 
 
VEKARA’S ALWAYS ON MY MIND 26461/16 s.29.3.2016 i. Fi Mva JV-14 Triplet Fazers Blue e. Allway’s Tan 
Daisy kasv. Janna Kallinen 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Quite a big girl, very up in leg, correct head proportions, the skull falling away, correct angulations, excellent 
ribcage and forechest, correct topline, should show more power on the move, well presented, nice temperament. 
 
VICKY LEEN CHERI CHERI LADY 43318/12 s.27.6.2012 i. Fi & By Mva Ee & Ro JMva Leading-Light Genghis 
Khan e. Shavian Forever Or Never kasv. Viktoria Heinäaho 



Näyttelyt: Jämijärvi RN 1.4. Markku Mähönen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, hyvän mittainen pää, oikea kuonon ja kallon suhde, hyvä korvien kiinnitys ja pituus, hyvä kaula, 
hyvän vahvuinen eturinta, hyvä runko, oikealle tasolle kiinnittynyt häntä, hieman pyöreyttä rungossa, taka-
kulmaukset voisivat olla voimakkaammat, suorat edestakaiset liikkeet, hyvärytminen sivuliike, nostaa hieman 
eturaajojaan, miellyttävä luonne. 
 
VICKY LEEN LADY IN BLACK 18575/16 s.26.1.2016 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Vicky Leen Cheri 
Cheri Lady kasv. Viktoria Heinäaho 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 1.4. Markku Mähönen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, samoin sukupuolileima, erinomainen pään pituus, erinomainen pään profiili, hyvä korvien kiinnitys 
ja pituus, erinomainen kaula, keskivahva eturinta, hyvä runko, hyvät kulmaukset ja tiiviit käpälät, liikkeessä 
koiralla vielä pehmeät kintereet, koira ei tänään oikein malta näyttää liikkeitään, liikkeessä kuitenkin tarpeeksi 
pituutta, iloinen käytös, hyvä karvapeite, tarvitsee kehätottumusta. 
 
VICKY LEEN WITH A LITTLE LOVE Fi Mva 51297/14 s.21.9.2014 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. C.I.B Fi & Ee & 
Lt & By & Ro Mva Isbahan’s U So Chic kasv. Viktoria Heinäaho 
Näyttelyt: Mynämäki RN 11.6. Tineke Pillement-Heijden, Alankomaat KÄY ERI 2 PN3 VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, very nice bitch, nice size, compact, stocky, lovely feminine head, lovely 
dark eye, soft expression, lovely long ears, excellent ribs, beautiful coat condition, nice bones, full of energy, 
shows nice movements, nice temperament. Kurikka RN 1.7. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erinomainen, hyvin rakentunut ja voimakkuusasteeltaan hieno 
narttu, hieman takaluisu kallo, muuten hieno pää, kauniit huulet, upea ylälinja, vahvat hyvin kulmautuneet raajat, 
erittäin hyvä karvapeite, hyvin tasapainoiset liikkeet. 
 
WALANOS ARWEN EVENSTAR 27571/16 s.14.4.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 
Triplet Yours Truly e. C.I.B C.I E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. Reia 
Leikola-Walden 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
good front assembly, correct head, good substance, tailset bit low, needs bit short loin. Tuusula KR 1.7. Tarja 
Hovila JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pienikokoinen ja matalaraajainen narttu hyvää 
tyyppiä, hieman lyhyt pää ja silmät saisivat olla tummemmat, hyvä kaula, tiivis selkä, niukka eturinta ja lyhyt 
pysty olkavarsi, kokonaisuuteen sopiva runko ja luusto, kohtuulliset takakulmaukset, oikea-asentoinen häntä, 
erittäin hyvälaatuinen turkki, saisi liikkua pidemmällä ja tehokkaammalla askeleella ja kantaa itsensä paremmin, 
miellyttävä luonne. Mikkeli RN 12.8. Virpi Montonen JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima, toivoisin himpun lisää raajakorkeutta, hyvä pitkä pää, silmät 
saavat vielä tummua, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja rintakehän pituus, tasapainoisesti kulmautunut, 
hyvä matala kinner, upea karvan laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella ja ryhdikkäästi halutessaan, iloinen ja 
reipas luonteeltaan. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen JUN ERI 2 SA. 15 kk, iloinen nuori narttu, hyvät mitta-
suhteet, hyvät pään linjat, hyvät huulet, hyvä eturinta, tasapainoinen raajarakenne, hyvä tilava rintakehä, hyvä 
lantio, hyvä turkin laatu ja häntä, runsaat hapsut, tahdikkaat tasapainoiset liikkeet. 
 
WALANOS ELANOR THE FAIR 27570/16 s.14.4.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 
Triplet Yours Truly e. C.I.B C.I E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. Reia 
Leikola-Walden 
Näyttelyt: Oulainen RN 6.5. Hannele Jokisilta JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, oikealinjainen lupaava nartun pää, iloinen luonne, hyvä kaula, riittävästi kulmau-
tunut edestä ja takaa, hyvä luusto, hyvä runko ikäisekseen, oikealaatuinen karva, liikkuu hyvin kun malttaa. 
Raahe RN 7.5. Elena Ruskovaara JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin narttumainen, 
raajoiltaan tarpeeksi vahva, aavistuksen pitkä lanne, lyhyt kaula joka saisi liittyä paremmin ylälinjaan, kohtuulliset 
takakulmaukset, sopiva leveys eturinnassa, narttumainen pää, tässä vaiheessa vähän korkea otsa, keskiruskeat 
silmät, hiukan löysät luomet, liikkeet ja ylälinja tarvitsevat aikaa, käyttää erinomaisesti häntäänsä liikkuessa, 
pitkä ylälinja, on nyt vähän etumatala, hiukan malttamaton esiintyjä, tarvitsee aikaa. 
 
WAVECATCHER NOTABLE DYNAMITE SE11086/2017 s.08.12.2016 i. Se(n) Mva Se Jva Wavecatcher 
Promising Star e. Se(n) Mva Allert’s Just Amazing kasv. Anne Gunnarson, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 1.10. Madelene Rainey, Irlanti JUN ERI 1 SA PN4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 9 months old sweet bitch has a pretty head, nice dark eye and soft expression, good ear carriage, 
nice reach of neck, sufficient forechest and depth of chest for her age, nice tight feet and cobby in body, moved 
very positively when settled, particularly on side action, very merry cocker. 
 
WESTTORPETS STARS OF SHADOW 50690/11 s.19.8.2011 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow 
e. Fi Mva Spectrolite’s Points On Back kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bit 
snipy foreface, feminine head, good shoulders, compact body, well angulated hindlegs, moved well. Vaasa KV 
9.4. Lotte Jörgensen, Tanska KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type and size, 
feminine head and expression, enough of neck, body is well developed, normally angulated front and behind, 
moves well and is well presented. Laihia RN 13.5. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu, hyvän mallinen pää, ilme ja kaula, hieman niukasti kulmautunut edestä, 



eturintaa saisi olla enemmän, sopusuhtainen runko, selässä hieman pehmeyttä, hyvä takaosa, hyvälaatuinen 
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Mustasaari RN 5.8. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Reilun kokoinen, tarpeeksi narttumainen, tarpeeksi luustoa, lihaksikas takaosa, keskipitkä 
kaula, oikean mallinen liioittelematon pää, hyvät tummat silmät, turhan kiireiset askeleet, liikkeessä pitäisi olla 
enemmän ulottuvuutta, vähän matalan tuntuinen liikkeessä. Seinäjoki KV 28.10. Helle Dan, Tanska KÄY ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bigger girl, feminine, nice head, little too thin muzzle, correct bite and 
expression, good neck and topline, very straight shoulder, big ribs, little long loin, good quarters, moves with lots 
of energy, excellent coat, open in front. 
Rallytoko: Muhos 20.5. Heli Kelhälä ALO – (0 pist). Alajärvi 27.5. Fiia-Maria Kivioja AVO HYV (77 pist). 
Alavus 19.7. Fiia-Maria Kivioja AVO HYV (85 pist). Alajärvi 27.8. Tytti Lintenhofer AVO HYV (74 pist) RTK2. 
 
WESTTORPETS SUMMER MAGIC 44004/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars Of 
Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Turku KV 22.1. Tamas Jakkel, Unkari NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bit 
mixed type with narrow skull and muzzle, a compact body, good shoulders, loose topline, nice coat, topline could 
be better on the move. Mustasaari RN 5.8. Elena Ruskovaara AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Ikäistään nuoremmalta vaikuttava, vähän keveä narttu nyt kesäkarvassa, jäntevä hyvä lihaskunto, hyvä taka-
osa, etuasentoinen etuosa, kovin vaatimaton ja kapea kuono, keskiruskeat silmät, ei nyt halua näyttää häntään-
sä, saisi olla reippaampi, kokonaisuus tarvitsee aikaa, liikkeet lisää ulottuvuutta. 
Taipumuskokeet: Pedersöre 12.8. Kati Huovila SPA 0. [Koeselostus puuttuu]. Alavus 27.8. Jyrki Rasinpää 
SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen, suhtautuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin, antaa 
kosketella ja rapsuttaa. Haku ja laukaus: hylätty. Alkumatkasta tekee muutaman pitkän piston tielle päin, ei irtoa 
itsenäiseen hakuun; laukauksesta tulee ohjaajan luo; laukauksen jälkeenkään ei irtoa hakuun, tekee muutaman 
pitkän piston polkuja pitkin, lopussa irtautuu vähän paremmin; tulee luokse ja antaa kytkeä. Jäljestys: hyväksytty. 
Rauhallisella vauhdilla jäljen päällä maavainulla tapahtuva jäljestys; ensimmäisen osuuden puolessa välissä 
pysähdytään ja lähdetään paluujälkeen; hukan jälkeen uusi aloitus josta jatketaan hyvin kaadolle saakka; kulma 
tarkasti, rusakosta vähän ohi, palaa kehotuksista ja tutkii kiinnostuneena. Vesityö: hyväksytty. Houkuttelun jäl-
keen veteen, tuo pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Koira tottelee ohjaajaa. Yhteistyö ja yleisvaikutel-
ma: hyvä parivaljakko mutta hakuosuudessa olisi ollut tänään parantamisen varaa. 
Rallytoko: Kokkola 16.9. Fiia-Maria Kivioja ALO HYV (94 pist). Kauhava 16.12. Taru Leskinen ALO HYV (89 
pist). 
Luonnetesti: Uusikaarlepyy 8.7. Reijo Hynynen ja Jorma Kerkkä LTE (78 pist). 
 
WESTTORPETS SUMMER MIRACLE 43999/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars 
Of Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro NUO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, sopiva luusto ja koko, kaunis pää, hyvä ylälinja, toivoisin enemmän eturintaa, hieman 
löysät kyynärpäät, riittävät kulmaukset, oikea turkin laatu, tehokkaat liikkeet, pitkä etuaskel. Mustasaari RN 5.8. 
Elena Ruskovaara AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan kompakti, hyvin narttu-
mainen, vähän lyhyt kuono, tummat silmät, ilme voisi olla levollisempi, hyvä luusto, oikea rintakehän malli, sopi-
vat takakulmaukset, tarpeeksi lihaksistoa, lyhyt kaula, etuliikkeen pitäisi olla ulottuvampi ja joustavampi, taka-
liikkeet hyvät, karva ok. 
 
WESTTORPETS SUMMER MOMENT 44001/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars 
Of Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Mustasaari RN 5.8. Elena Ruskovaara AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat 
mittasuhteet, tanakka runko, kulmaukset voisivat olla voimakkaammat ja kaula pidempi, kauniit tummat silmät, 
hyvä pään profiili, liike saisi olla ryhdikäämpi, etuaskel jää lyhyeksi, hyvät takaliikkeet, runko voisi olla tiiviimpi. 
 
WHITE FEAVER'S BELLA NERO 43337/13 s.11.7.2013 i. La Scale Deluxe e. Elmers Goldmine Young Lady 
Gaga kasv. Soile Tammelin 
Näyttelyt: Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, 
hyvät mittasuhteet, kaula liittyy lapoihin turhan jyrkästi, hyvät pään linjat, tummat silmät, kuono voisi olla hieman 
vahvempi, hyvä eturinta, suorat lavat, lyhyet kuitenkin viistot olkavarret, hyvä tilava rintakehä, hyvä lantio, hyvä 
turkki, korkealla kannettu häntä häiritsee liikkeessä yleiskuvaa, ranteissa pehmeyttä, tehokas sivuaskel. 
 
WHITE FEAVER'S PEPPERMINT PATTY 51582/16 s.30.9.2016 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. White 
Feaver’s Bella Nero kasv. Soile Tammelin 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 11.6. Mats Jonsson, Ruotsi PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mycket lovande valp, goda proportioner, välskuret huvud, tillräcklig utfyllt nosparti, mycket bra 
över och underlinje, för åldern bra bröstkorg, korrekt vinkling, bra benstomme, goda rörelser. Riihimäki KV 2.7. 
Inga Siil, Viro JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months, very well developed for age, very 
good type, too long in body, very nice head and expression, enough long neck, very good topline and tailset, too 
straight in front and rear angulation, very good ribcage, still puppy coat, excellent temperament, loose in elbows, 
moves very well from the side. Heinola KR 20.8. Tuula Savolainen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 10 kk, pentumainen yleisvaikutelma, hyvät pään linjat, tummat silmät, pehmeä ilme, kuono saa vah-
vistua, riittävä eturinta, edestä vielä hieman kapea, oikean muotoinen rintakehä saa vielä vahvistua, hyvä taka-



osa, pentuturkissa, hyvä häntä, edestakaisliikkeet saavat vielä vakiintua, reipas sivuaskel, on tänään liikkeessä 
enemmän edukseen kuin seistessä. 
 
WILD DARLING ROYAL LIGHT OF LIFE Fi Jva 30814/15 s.2.5.2015 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-
12 Leading-Light Dom Pérignon e. Fi & Se(n) Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Daisy kasv. Helena Juvonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
vankkarakenteinen narttu, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen nartun pää, vahva luusto, erinomainen runko, etu-
rinta saa vielä täyttyä, niukat kulmaukset edessä, hyvät takana, hyvä häntä, liikkuu erinomaisesti, runsas pitkä 
turkki. Rovaniemi RN 6.5. Riitta Niemelä AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tiivis kokonaisuus, hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste, kaunis pää ja ilme, hyvä pään pituus, 
sievä ylälinja, erinomainen runko, tiivis vahva lanne, hyvä luusto ja kulmaukset, vaivattomat kauniit liikkeet ja 
hännän käyttö, kaunis hyvälaatuinen karva, hyvä käytös. Raahe RN 7.5. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 SA PN1 
ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin narttumainen, rungoltaan täyteläinen, mittasuhteil-
taan mallikas narttu, keskivahva raajaluusto, tarpeeksi kaulaa, eturinta voisi olla selvempi, hyvin narttumainen 
lempeäilmeinen pää, tarpeeksi täyttynyt kuono, laadukas karva, yhdensuuntaiset ponnekkaat takaliikkeet, 
tarpeeksi ulottuvuutta edessä, iloinen terhakka liikkuja ja esimerkillinen hännän käyttö. Rovaniemi RN 20.5. 
Tuula Savolainen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias kaunislinjainen narttu, kauniit 
pään linjat, riittävä eturinta, hyvä raajaluusto, tilava vahva rintakehä, hieman jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut 
takaa, hieman suorat olkavarret, kauniisti kannettu häntä, iloinen käytös, tänään sivuliikkeessä taka-askel jää 
lyhyeksi, kaunis turkki ja hapsut. Sodankylä RN 28.5. Vesa Lehtonen AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä pää, hieman kuivat huulet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja 
luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä karvan laatu. Rovaniemi KV 24.6. Linda 
Volarikova, Slovakia AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A bigger girl, could be a bit 
more feminine, excellent shape of head, correct muzzle and lips, excellent angulation at both ends, lovely rib-
cage and forechest, good topline and tail, could drive a bit more behind, excellent condition. Oulu KV 15.7. 
Davor Javor, Kroatia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type, correct size and 
proportions, good head, eyes and ears, very good neck, correct topline, strong body, well angulated, excellent 
coat, correct coming and going, good side movement, happy tail. Oulu KV 16.7. Athanasios Garivaldis, 
Kypros AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct colour of eyes and nose, correct and full 
bite, correct set of ears, level topline, nice coat condition, correct angulations, little bit narrow behind on the 
move. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 19.8. Virpi Väisänen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Helmi tulee 
haukkuen tutustumaan ja on innolla mukana kaikessa touhussa; Helmi ui myös koirien seurapiireissä kuin kala 
vedessä. Haku ja laukaus: hyväksytty. Helmi tekee töitä sopivalla etäisyydellä ohjaajastaan ja touhuaa innolla 
mättäiden lomassa; laukauksesta säpsähtää ja innostuu lisää; reipasta työtä tänään. Jäljestys: hyväksytty. 
Varma jälkityö joka päättyy kaadolle jonka Helmi tutkii; tämän homman Helmi osaa. Vesityö: hylätty. Tänään 
Helmi ei halua uida. Tottelevaisuus: hyväksytty. Helmin tottelevaisuus on ok eli harrastukset onnistuvat eikä 
Helmi sooloile omiaan. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Helmin työskentelystä näkyy että metsä on sille työmaa jos-
sa se viihtyy eli spanielin ominaisuudet se tältä osin täyttää vallan mainiosti; nyt kun vielä uimapaikasta saa-tai-
siin Helmille houkutteleva rentoutumispaikka ja uinti-into kohdilleen, niin tulos kirkastuisi kerralla; harjoitusta, 
harjoitusta. 
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 11.6. Marika Ahola VOI 2 (a-4, b-9, c-8, d-8, e-2, f-3 = 34 pist). Rauhtoitettu ja 
ohjattu lähtö alkumakaus merkaten, Helmi jäljestää jarrutettuna maastoon sopivaa vauhtia; ilmavainuinen jäljes-
tys etenee pääosin jäljen tuntumassa, välillä käydään tarkistamassa jäljen tarkka sijainti; ensimmäisen osuuden 
lopulla ja kolmannen osuuden alussa tehdään isommat tarkistukset jäljen sivuun; ensimmäinen kulma ja toinen 
kulma (jossa katko) teettävät erittäin paljon töitä mutta ratkeavat lopulta itsenäisesti, kolmas kulma ratkeaa laa-
jahkolla takakaarroksella; makauksista toinen merkataan nopeasti pysähtyen, kolmas makaus noteerataan vauh-
tia hiljentäen, ensimmäinen makaus mennään ohi ja neljäs makaus kävellään yli noteeraamatta; sorkalle tullaan 
suoraan ja sitä nuuskaistaan pikaisesti, Helmi kiertelee sorkkaa vältellen sitä; Helmi osoittaa osaavansa jäljestää 
mutta kulmat, makaukset ja sorkka tuottavat vielä päänvaivaa; erinomaista työtä ohjaajalta. Muhos 18.6. Heikki 
Pirhonen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-2, f-5 = 44 pist). Helmi tutkii alkumakauksen ja aloittaa jäljestykseen 
sopivavauhtisen työskentelyn, pääosin maavainulla; jäljestys tapahtuu pääosin aivan jälkiuran päällä tai sen 
välittömässä läheisyydessä; ensimmäinen kulma jälkitarkasti, katkokulma laajenevin rengastuksin ja jäljentekijän 
jälkiin tukeutuen ja kolmas kulma pienellä suunnantarkistuslenkillä; makauksista yksi hyvin pysähtyen, kaksi 
nopeasti yli mennessä ja yksi ohi; kaadolle suoraan, sorkka ei kovin kiinnosta, jää vierelle; hyvin etenevä ja jälki-
tarkka jäljestys, makaukset saisivat kiinnostaa hieman enemmän, samoin sorkka. Tornio 2.7. Eino Jämsä VOI 2 
(a-4, b-8, c-6, d-12, e-2, f-3 = 35 pist). Helmi saa rauhoitetun lähdön, haistelee makausta ja aloittaa innokkaan 
etenemisen jäljellä; Helmi teke jokaisella osuudella useita tarkistuksia; kolmas kulma ja katkos selvitetään oma-
toimisesti, toisen osuuden lopussa hirvet kulkivat jälkeä pitkin suoraan kulman yli, Helmi pyöri kulmalla ja lähti 
etenemään hirvien perään, hukka, kolmas kulma tarkasti; makuut eivät erityisesti Helmiä kiinnostaneet, merka-
ten heikosti neljä makuuta; kaadolle Helmi pysähtyi ja nyökkäsi.  Hailuoto 23.7. Mari Mamia VOI 1 (a-6, b-10, c-
10, d-8, e-3, f-4 = 41 pist). Alkumakaus nuuhkaistaan nopeasti, ohjatusti jäljelle, koira jäljestää jälkitarkasti maa- 
ja ilmavainulla kaikki osuudet; katkokulma jäljentekijän jälkiin tukeutuen ja vielä rengastamalla varmistaen, toinen 
kulma ensin tarkasti, sitten vielä pieni rengastus, kolmas kulma jäljen mukaisesti; makaukset ovat tälle hienolle 
jäljestäjälle kompastuskivi, ensimmäinen vierestä ohi, toinen vauhtia hidastaen, loput hidastamatta yli; kaadolle 
suoraan, sorkalle jää tutkimaan; innokas koira jonka vauhti jarrutetaan juuri sopivaksi; vahinko että makuiden 
merkkaamattomuus himmentää muuten upean suorituksen. Siikalatva 6.8. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-10, c-10, 
d-9, e-2, f-4 = 46 pist). Koira merkkaa alkumakuun ja lähtee ohjatusti jäljelle; heti alussa käy tarkistamassa 



tuoreet hirvenjäljet mutta palaa takaisin ohjaajan kehotuksesta; osuudet mennään mukavasti jäljen tuntumassa 
tehden pieniä tarkistuksia, metsätien ylitys tarkistetaan huolellisemmin ja siinäkin ohjaajan kehotus auttaa jatka-
maan suoritusta; makaukset kiinnostavat juuri ja juuri, niitä nuuhkaistaan sekunniksi pysähtyen; paras osa-alue 
on kulmat joissa koira selkeästi työskentelyllä osoittaa missä ollaan, normaalit kulmat pienellä kaarroksella seu-
raavalle osuudelle, katkokulmalla rengastukset takamaasto tutkien seuraavalle osuudelle; kaadon meinaa ensin 
ohittaa mutta pienen etsinnän kautta sorkka löytyy ja se osoitetaan nopeasti. 
MH-luonnekuvaus: Kuopio 7.10. Jorma Kerkkä ja Marina Bast. 
 
WINDMILLWOOD NINA 46366/13 s.27.2.2013 i. Gb Ft Ch Timsgarry Barlow e. Windmillwood Cerys kasv. Alan 
Gwynne, Iso-Britannia 
Metsästyskokeet, vesilintu: Raahe 3.9. Timo Ritola VOI 2 (73 pist). 
 
WIZARA VOM ODENWALD By JMva VDH263/C13 s.31.8.2013 i. Dk & De & VDH Mva Cantor vom Odenwald 
e. C.I.B De & VDH & Lu & At Mva De JMva Tosca vom Odenwalk kasv. Yvonne Heinze, Saksa 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Beautiful head and expression, excellent front assembly, excellent spring of ribs, good 
topline, well angulated, clean moving. 
 
WOOD-NYMPH SNIPER 43124/14 s.15.7.2014 i. Miklaus Onpa Metka e. Wood-Nymph Tina kasv. Kari 
Pylvänäinen 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 18.6. Hanna Lahtinen SPA 1. [Koeselostus puuttuu]. 
Metsästyskokeet: Joroinen 28.10. Tuomo Kotasaari AVO 2 (62 pist). Nokia 25.11. Jouni Lamminmäki AVO 2 
(67 pist). Janakkala 28.11. Lauri Kanerva AVO – (0 pist). 
 
ZAIRA BLACK PETRS By Mva 49072/16 s.21.9.2015 i. Lindridge Icon e. Spacy Black Petrs kasv. Petr 
Studenik, Tsekki 
Näyttelyt: Koski tl RN 13.5. Helin Tenson NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopiva luusto, 
hieman pitkä lanneosa, kaunis pää ja korvat, hyvä ylälinja, eturinta saisi olla korostuneempi, hyvät etu- ja niukat 
takakulmaukset, avonaiset kyynärpäät, hyvä turkki ja häntä, hyvät etuliikkeet, takaliikkeet ahtaat. Mynämäki RN 
11.6. Tineke Pillement-Heijden, Alankomaat NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 
months, excellent type and size, very feminine, typical orange-white head, dark eyes, soft expression, good bite, 
well placed ears, good neck and shoulders, lovely ribs, could still grow in body, lovely bones, beautiful coat, 
showing very nice moving and balance, lovely temperament, merry. Turku KR 12.8. Roxana Opris, Romania 
NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 22 months, strong head for female, prefer more stop and 
chiselled head, nice dark eyes enough neck, prefer more angulation in front and shorter loin and more 
angulation in back too, not correct bite, moves well but a bit too short in legs, well carried tail, excellent texture of 
coat. 
 
 
 
KASVATTAJALUOKAT 
 
Kennel AAMUNKOITON om. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kuopio RN 8.4. Markku Mähönen KASV 1 KP ROP-KASV BIS4-KASV. Ryhmä saman tyyppisiä 
koiria joilla hyvät ääriviivat, pään pituudet, kaulat ja rungot, joidenkin takakulmaukset voisivat olla hieman 
voimakkaammat, yksi hieman niukassa turkissa, ryhmä liikkuu hyvällä askeleella, kaikilla iloinen käytös ja heilu-
vat hännät. 
 
Kennel ANCER’s om. Heli Rummukainen 
Näyttelyt: Savitaipale PN 24.9. Reia Leikola-Walden KASV 1 KP ROP-KASV BIS4-KASV. Tasainen pentu-
ryhmä, miellyttävän tyyppisiä, sopivan kokoisia cockereita joilla hieman kapeat päät, miellyttävät luonteet, 
mukavat liikkeet. 
 
Kennel BELL’MANO om. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KASV KP. Evenly matched blues, all around typically 
good head, moved well together, all with nice eyes and expressions. 
 
Kennel BENCHMARK om. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Helsinki KV 29.7. Liz Cartledge, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-KASV. A good even group of 
cockers, lovely silky coats, similar colouring makes them look extra special, good heads and temperaments. 
Hyvinkää ER 7.10. Sara Nordin, Ruotsi KASV 1 KP ROP-KASV. A group from three combinations, very much 
alike in type and heads, sound movers, typical temperaments, nice coat qualities, very nice group. 
 
Kennel CRAB APPLE’S om. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 4.3. Jetta Tschokkinen KASV 1 KP ROP-KASV. Hyvä ryhmä avoimia ja reippaita koi-
ria, hieman eri mittasuhteita, kokoja ja vahvuuksia, miellyttävät päät, liikuntaan tulee kiinnittää huomiota, kasvat-
tajalle paljon onnea jatkoon. Kotka PN 13.5. Tarja Löfman KASV 1 KP ROP-KASV. Laadukas ryhmä jossa 
koirat samasta pentueesta, rodunomaisesti rakentuneita koiria joilla hyvät päät ja reippaat luonteet, onnittelut 



hienosta pentueesta. Hamina KV 21.5. Riitta Niemelä KASV 1 KP ROP-KASV. Kaksi yhdistelmää, erinomai-
sista yksilöistä koostuva ryhmä, kauniita rotutyyppisiä yksityiskohtia, kauniit pitkät päät ja hyvät mittasuhteet, 
ihastuttavat reippaat käytökset, onnea jatkoon. Kouvola KR 19.8. Paula Heikkinen-Lehkonen KASV 1 KP 
ROP-KASV. Ryhmässä on yksi uros ja kolme narttua, koirat ovat lähes saman kokoisia, hyvärakenteisia ja tasa-
painoisia, erikoisesti ilahduttaa pitkät suoralinjaiset päät ja liioittelemattomat turkit, kasvattajalla on erinomainen 
materiaali ja selkeä linja jalostustyössään. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila KASV 3 KP. Kaunis tasalaatuinen 
ryhmä hyvärakenteisia koiria, hyvän malliset päät, miellyttävät ilmeet, hyvälaatuiset karvapeitteet, hyvät liikkeet, 
miellyttävät luonteet, erittäin hyvää kasvatustyötä josta onnittelut. 
 
Kennel DAZZLINGTAILS om. Mari Hotti 
Näyttelyt: Sulkava RN 6.5. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Erittäin kaunis tasalaatuinen 
ryhmä kolmesta eri yhdistelmästä, kaunispäisiä koiria, miellyttävät ilmeet, erittäin hyvät rakenteet ja karva-
peitteet, miellyttävät luonteet, erinomaisesta kasvatustyöstä onnittelut. Savitaipale RN 7.5. Tuula Savolainen 
KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-KASV. Ryhmän koirat kolmesta eri yhdistelmästä, ikää 2-4-vuotta, sukulaisuus-
suhde hyvin havaittavissa, tasapainoiset liikkeet joissa ylälinja säilyy, kauniisti kannetut hännät, tasapainoiset 
raajarakenteet, tilavat rungot, koirien päissä on hieman eroja, onnittelut kasvattajalle hyvästä työstä. Kotka KV 
17.6. George Schogol, Georgia KASV 2 KP. A bit large dogs with good bone, presented in different colours 
and varieties, very good temperaments, correct behinds and tailsets, generally correct body proportions. 
 
Kennel DEBBIE’S om. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 14.1. Satu Ylä-Mononen KASV 1 KP ROP-KASV. Neljästä nartusta koostuva ryhmä, 
kaikilla erinomaiset päät ja ilmeet, hyvät mittasuhteet ja rakenteet, kauniit turkit ja erinomaiset luonteet. Tervola 
RN 15.4. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa KASV 1 ROP-KASV BIS1-KASV. Kolme yhdistelmää, hyvät koot ja 
mittasuhteet, kauniit päät, ylälinjoissa pieniä eroja, hyvät rungot, hyvät karvapeitteet, hyvät sivuliikkeet. Rova-
niemi RN 20.5. Tuula Savolainen KASV 1 KP ROP-KASV BIS4-KASV. Ryhmän koirat neljästä yhdistelmästä, 
ikä 2-6 vuotta, yhtenäinen tyyppi, tasapainoiset rakenteet, hyvälinjaiset päät, pehmeät ilmeet, hyvät turkit ja 
hapsut, tasapainoiset liikkeet, kauniisti kannetut hännät, onnittelut kasvattajalle. Oulu KV 15.7. Davor Javor, 
Kroatia KASV 1 KP ROP-KASV. Nice group, nice heads, good size and proportions, all dogs are in excellent 
coat condition, lovely temperaments, very good movers, very good breeding. 
 
Kennel ELMERS GOLDMINE om. Helena Partanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 9.4. Lotte Jörgensen, Tanska KASV 1 KP ROP-KASV. Nice group, I wish the breeder 
good luck and lot of big wins in the future. Seinäjoki RN 22.4. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-
KASV. Erittäin kaunis tasalaatuinen ryhmä kahdesta eri yhdistelmästä, kaunispäisiä koiria ja miellyttävät ilmeet, 
hyvät rakenteet ja hyvälaatuiset karvapeitteet, erittäin hyvää kasvatustyötä josta parhaimmat onnittelut. 
 
Kennel FALLAWAY’S om. Hanna-Kaisa Vilenius 
Näyttelyt: Helsinki PN 10.12. Laurent Heinesche, Luxemburg KASV 1 KP ROP-KASV. Group with excellent 
size, some body proportions could be a bit better, some excellent and very good heads, mainly with good 
expressions, well set ears, very correct texture for those ages, some very efficient movements, some need a bit 
more practising. 
 
Kennel FENBROOK om. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KASV 2 KP. Solids of scientifically great quality, lovely 
kind eyes, short compact bodies, typically well angulated, credit to their owners. 
 
Kennel FINEMOON om. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KASV KP. Solid and particolour mix, all very similar 
type, all showing correct angulation, correct soft eye and expression, all moved well. 
 
Kennel FLYERS om. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV BIS4-KASV. Hyvin kaunis 
tasalaatuinen ryhmä kolmesta eri yhdistelmästä, kaunispäisiä miellyttäväilmeisiä koiria, kauttaaltaan hyvät 
rakenteet, karvat ja liikkeet, miellyttävät luonteet, erinomaiset karvapeitteet, erinomaista kasvatustyötä, parhaat 
onnittelut. Rauma KR 27.5. Ligita Zake, Latvia KASV 1 KP ROP-KASV BIS3-KASV. Nice group of four dogs, 
correct type, compact body, compact proportions of head, excellent toplines, well developed bodies, generally 
well angulated, nice movers, nice temperaments. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KASV 4 KP. 
Very equally matched solids, good fronts, short coupled, lovely heads and eyes, correct pigmentation on the 
goldens, moved well. Pori KV 30.7. Jadranka Mijatovic, Kroatia KASV 1 KP ROP-KASV. I would like them 
more unified, however as individuals they are nice ones. Janakkala KR 27.8. Pekka Teini KASV 1 KP ROP-
KASV. Ryhmässä uros ja kolme narttua jotka edustavat kolmea eri yhdistelmää, parasta ryhmässä on kauniit 
päät ja laadukkaat karvapeitteet, ryhmän koirilla on myös mukavat cockerin luonteet, nuorten tarvitsee vielä 
tiivistyä, kasvattajalla on selvä näkemys tästä klassisesta rodusta. Helsinki KV 10.12. Herdis Hallmarsdottir, 
Islanti KASV 1 KP ROP-KASV. Group of four cockers from four combinations, all very similar in types, heads 
and body substances, they move in very same fashion with typical cocker movements, they all have elegant 
heads and sweet expressions, I would like to compliment the breeder. 
 
Kennel HALENNEST om. Elena Bystrova 



Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KASV KP. Blues very equally matched, correct type, 
lovely eyes, all standing foursquare, moved very well together, all very happy dogs. 
 
Kennel HEART ROCK om. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Lempäälä ER 17.6. Vera Smirnova, Viro KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Erittäin kaunis luokka 
sopusuhtaisia koiria, kauniit värit ja hyvät turkit, kauniit liikkeet, onnea kasvattajalle. Joensuu KV 12.8. Maria 
McEntee O’Sullivan, Irlanti KASV 1. Very nice breeder’s group, althrough breeder’s type. Joensuu KR 13.8. 
Jessie Borregaard Madsen, Tanska KASV 1 KP ROP-KASV. Group of very good types and all very merry 
cockers, it’s very interesting to have group of four colours and four combinations, very cockery heads, good 
strong bones and excellent movers besides one who has a little problem behind, I wish them all good. 
 
Kennel JENLIN om. Merja Harjula 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, Iso-Britannia KASV 2 KP. Similar in size and breed type, 
square and compact, presented in very good condition, good bones, good in the front actions, slight variance in 
the rear actions, held good outlines going around. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alankomaat KASV 1 
KP ROP-KASV. Nice group of blue roans, lovely types, recognise the type especially in heads, typical short 
bodies, lovely heads and expressions, lovely ribs, strong bones, nice feet, lovely temperaments. 
 
Kennel LINGONBERRY’S om. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia KASV 2 KP. Well balanced group but two different 
colours, very nice heads all of them, in general very nice in type, correct toplines and movements. 
 
Kennel NORTHWORTH om. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-KASV. Beautifully matched solids, 
caught my eye when moving, lovely kind eye on all of them, four lovely animals, all handled and shown to 
advantage, all really happy on the move. Tampere KV 7.5. Theres Johansson, Ruotsi KASV 1 KP ROP-
KASV. Grupp bestående av fyra kombinationer, 2+2, fyra väl konstruerade individer av utmärkt rastyp, vackra 
välskurna huvuden, utmärkta pälsar, i stående mycket homogen grupp men i rörelsee sticker en ut och rör sig 
inte på samma sätt som de övriga, man kan se en tydlig linje i uppfödningen, grattis frö en fin grupp. Helsinki 
KV 9.12. Rui Goncalves, Portugali KASV 2 KP. Homogenious group with four combinations, solid and 
particolour together, good type. 
 
Kennel RASSEL’S om. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Koski tl RN 13.5. Helin Tenson KASV 1 KP ROP-KASV. Kasvattajaryhmässä esitetty neljä koiraa 
kolmesta yhdistelmästä, kaikki hyvin saman tyyppisiä, kolme hyvin korkealaatuista yksilöä, yksi poikkeaa 
ryhmästä heikolla takaosalla. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KASV KP. 2 goldens, 2 blacks, very 
similar type, short and cobby, lovely eye and expression, moved well together. 
 
Kennel ROSSWIND om. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-KASV. Hyvin kaunis tasalaatuinen 
ryhmä, erittäin hyvät päät ja kauniit ilmeet, erinomaisesti rakentuneet koirat, erinomaiset karvapeitteet, erin-
omaista kasvatustyötä josta parhaat onnittelut. 
 
Kennel SAGOBACKENS om. Annika Kontturi-Salmi 
Näyttelyt: Kihniö PN 2.9. Tanya Ahlman-Stockmari KASV 1. Cockeriryhmä jonka hyviä puolia ovat tilavat 
rungot ja hyvät raajaluustot samoin kuin oikean laatuiset pentukarvapeitteet, asiat jotka kasvattajan tulisi 
huomioida jatkossa ovat urospentujen koot, puutteelliset kuono-osien täyteläisyydet, osalla ryhmän koirista saisi 
olla avoimempi käytös ja temperamentti, koirat liikkuvat hyvin. 
 
Kennel SUGARVALLEY om. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Imatra KV 16.4. Marko Ljutic, Kroatia KASV 1 KP ROP-KASV. Typical English cockers, excellent in 
size and substance, excellent heads and expressions, typical for the breed, excellent temperaments, very good 
fronts, rounded ribs, good toplines, very correct in moving, typical merry cocker spaniels. Ruovesi RN 29.4. 
Hannele Jokisilta KASV 2 KP. Kooltaan hyvin tasalaatuinen ryhmä, selvät sukupuolileimat, sopivat luustot, 
mittasuhteisiin tulee kiinnittää huomiota, samoin kulmauksiin, hyvät luonteet. Hämeenkyrö RN 25.5. Paavo 
Mattila KASV 2 KP. Kaunis tasalaatuinen ryhmä kolmesta yhdistelmästä, hyvin rakentuneita kaunispäisiä koiria, 
kaikilla hyvät liikkeet, miellyttävät luonteet ja hyvät karvapeitteet, parhaat onnittelut hyvästä kasvatustyöstä. 
Kotka KV 17.6. George Schogol, Georgia KASV 1 KP ROP-KASV. Good size and proportions, long enough 
and clean lines of the heads, good toplines and tailsets. Rovaniemi KV 24.6. Linda Volarikova, Slovakia 
KASV 1 KP ROP-KASV. Generally very nice in type, correct heads, correct substances in all of them, good 
movers. Lapinlahti RN 1.7. Rita Kadike-Skadina, Latvia KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. All presented 
dogs of this breeder’s group are of very nice similar type, they have similar nice heads with almost parallel lines, 
excellent toplines and bodies, all have excellent coats and move very well, they all look very well together, good 
luck in the future. Ruovesi RN 19.8. Juha Putkonen KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Kaikilla oikeat rungon 
mittasuhteet ja luustot, yhdenmukaiset pään mallit, oikean malliset rintakehät, oikeat karvan laadut, joissain etu-
rinnoissa huomauttamista, hyvää kasvatustyötä tässä haastavassa rodussa. Muurame RN 9.9. Guy Jeavons, 
Kanada KASV 1 KP ROP-KASV. I comment this breeder on her ability to breed consistancy, all portraying lovely 
balance and sound movement, some show a little red haws, otherwise lovely group of dogs. Jämsä PN 10.9. 



Jaana Hartus KASV 1 KP ROP-KASV. Yhdestä pentueesta muodostuva ryhmä, hyvät rotutyypit, erittäin lupaa-
vat päät ja ilmeet, selvä sukupuolileima, tyypillinen tapa liikkua. Lahti PN 29.10. Pirjo Aaltonen KASV 1 KP 
ROP-KASV. Mittasuhteiltaan tyypillisiä rotunsa edustajia, rungoltaan hyvin kehittyneet, reippaasti ja iloisesti 
esiintyviä, selkeät sukupuolileimat, tyypilliset ilmeet mutta pään linjat toivoisin osalle yhdensuuntaisemmiksi, 
hyvin sivusta liikkuvia, onnittelut kasvattajalle. 
 
Kennel TRIPLET om. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lahti KV 26.3. Anna Roth, Yhdysvallat KASV 1 KP ROP.KASV. Consistent, high quality in type and 
movement, beautiful head type, good substance, all well proportioned. Ruovesi RN 29.4. Hannele Jokisilta 
KASV 1 KP BIS3-KASV. Erinomaisen kokoisia, hyvät mittasuhteet, tasapainoiset rakenteet, selvät sukupuoli-
leimat, hyvä ryhmä. Kellokoski ER 3.6. Paul Read, Iso-Britannia KASV 3 KP. 2 blacks, 2 blues, strong eye 
catching animals, very similar type, lovely soft eyes and expressions, good fronts, all moved well together. 
Tuusula KR 1.7. Tarja Hovila KASV 1 KP ROP-KASV. Erittäin kaunis ja tasainen ryhmä rodunomaisia iloisia 
cockereita, kaikilla on kauniit tyypilliset päät ja ilmeet, oikeat mittasuhteet, kauniit turkit, kaikki liikkuvat erin-
omaisesti tehokkaalla askeleella ja kantavat itsensä kauniisti, lämpimät onnittelut kasvattajalle hienosta työstä. 
Mäntyharju RN 26.8. Eeva Resko KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä, kaikki 
koirat ryhmässä ovat hyvin saman tyyppisiä ja liikkuvat hyvin, onnittelut kasvattajalle. Hyvinkää ER 7.10. Sara 
Nordin, Ruotsi KASV 2 KP. A group from three combinations, similar head types but differs a bit in proportions, 
happy movers but some could have more level toplines, still a nice group. Jyväskylä KV 14.10. Frank Whyte, 
Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-KASV. Good heads and expressions, compact bodies, similar in sizes, good 
breed types, square and compact, very good condition, liked their cockery active temperament, moved with good 
action, liked their overall balance. Kouvola RN 22.10. Paavo Mattila KASV 2 KP. Erinomainen tasainen ryhmä 
neljästä eri yhdistelmästä, erittäin hyvärakenteisia kaunispäisiä koiria joilla erinomaiset karvapeitteet, liikkeet ja 
luonteet, erinomaista kasvatustyötä josta parhaat onnittelut. Tampere KR 25.11. Dinanda Mensink, Alanko-
maat KASV 2 KP. Lovely group, nice heads, but for me they need more chest, good ribs, good bone and feet, 
lovely silky coats, really nice temperaments. Tampere KV 26.11. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV. Erittäin 
kaunis tasalaatuinen ryhmä, erittäin hyvärakenteisia koiria, kauniit päät ja ilmeet, hyvät karvapeitteet ja liikkeet, 
miellyttävät luonteet, erinomaista kasvatustyötä josta parhaimmat onnittelut. Helsinki KV 8.12. Elena 
Adamovskaja, Venäjä KASV 1 KP ROP-KASV. Very typical group, good quality of dogs, all dogs with good 
movements and typical heads, good coat textures and in good grooming. Helsinki KV 9.12. Rui Goncalves, 
Portugali KASV 1 KP ROP-KASV. Four combinations, homogenious, good type. Helsinki KV 10.12. Herdis 
Hallmarsdottir, Islanti KASV 2 KP. A group of four of four combinations, all similar in head types and body 
proportions, love the type but please take care of them being slightly long in loin, most of them have very good 
fronts. 
 
Kennel WESTTORPET’S om. Kati Wester 
Näyttelyt: Mustasaari RN 5.8. Elena Ruskovaara KASV 1. Kaksi yhdistelmää, mittasuhteissa vähän vaihtele-
vuutta, rungoissa tilavuutta riittävästi, tummat silmät ja hyvän malliset päät, kaikilla reippaat käytökset ja liikkeet, 
etuosan rakenteeseen, etuliikkeiden ulottuvuuteen ja ylälinjoihin kannattaa kiinnittää huomiota. 
  
 
JÄLKELÄISLUOKAT 
 
BACKHILLS YOUR THE MAN C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 
23108/10 s.2.1.2010 i. No Mva PMV-07 NoV-07 NoV-08 Nov-09 NoV-10 Travis Miles Of Smiles e. Dk & Se(n) 
Mva Travis Keep It Classy kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Kellokoski ER 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia JÄLK 1 KP ROP-jälk. Good quality group, all very 
merry, excellent legs and feet, quality heads with good eyes, excellent angulations with good tailsets and with 
good attitude on the move. 
 
 


