
Koostanut Pirjo Peltonen – päivitetty 7.8.2017 
Valitettavasti osa näyttelyarvosteluista ja koeselostuksista puuttuu. Kaikki KoiraNetissä olevat tulokset 
on kuitenkin listattu. 
 
 
UROKSET 
 
AAMUNKOITON RAINSTORM 52840/13 s.4.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light 
Dom Pérignon e. Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea suku-
puolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet ja hyvä ilme, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula, vähän 
suora olkavarsi, löysyyttä kyynärpäissä, oikean muotoinen runko mutta turhan pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut 
takaosa, oikea karvan laatu, löysyyttä etuosassa, liikkuu hyvin takaa, tarvitsee vielä aikaa. 
 
AAMUNKOITON STORM CLOUD 52841/13 s.4.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-
Light Dom Pérignon e. Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Correct size but too fat, compact body, correct head but a little short in muzzle, neck is short, a little short 
in shoulders, good chest, correct hindquarters, a little low tailset, correct coat, very good ribcage, correct 
movement but needs more reach and drive, a little loose in elbows. Suonenjoki RN 15.8. Annaliisa Heikkinen 
NUO ERI 1 SA PU2 VASERT. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 2 år gammal hane, kunde önskat lite mer styrke i huvudet, vacker ögonfärg, för lågt ansatta 
öron, bra hals, rygg, kors och svansansättning; grunt förbröst, bra välvet bröstkorg men något kort, stark länd, 
fina proportioner, beväger sig ok fram, bra bak, vacker färg, något ullig päls. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie 
Berge, Norja AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, should have more masculine overall 
picture for the age, head should be more parallel, nice earset, correct bite, nice neck and topline, croup is long 
but too falling, little low set tail, nicely developed ribcage compared to the rest, nice loin, open in angulation in 
front, well angulated back, weak in hocks, moves without drive, should be more harmonic, ok coat, excellent 
temperament. 
 
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. Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän tyyppinen sopusuhtainen uros joka saisi olla vähän pienempi, hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, tiivis vankka runko, liikkuu ja esiintyy hyvin. Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä 
NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, correct size, beautiful 
head, soft expression, good ears, a little straight in shoulders, needs more chest, ribcage and angulations in 
front, correct hindquarters, good topline, coat and presentation, movement ok. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, 
Ruotsi NUO ERI 1 SA PU4 VASERT. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 1 SA PU2 
VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal hane av utmärkt typ, välskuret huvud, 
härlig uttryck, bra hals, rygg, kors och svansansättning, något rak överarm, ok förbröst, gott välvet bröstkorg 
dock något kort, stark länd, moderat vinklad fram, välvinklad bak, utmärkta proportioner, beväger sig något 
hektiskt fram, bra bak, utmärkt päls och färg. 
Taipumuskokeet: Pielavesi 25.7. Jaana Heiskari SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Pielavesi 15.5. Kati Huovila AVO 2 (a-3, b-6, c-7, d-12, e-3, f-3 = 34 pist). Makauksen hais-
teltuaan Tessu lähtee itsenäisesti, reipasvauhtisesti ja varmasti jäljelle ja etenee koko jäljen vain sorkanjäljille 
pysähtyen sekä makaukselle; ensimmäisen osuuden puolivälissä kaarrokset jäljen molemmin puolin jatkaen pois 
jäljeltä, hukka; makauskulma ohitetaan; toisen osuuden puolivälissä uran kosteudessa sorkanjälkien haistelua ja 
jälkiliinan pikakorjaus sen purkauduttua; työskentely jatkui makauskulma tarkasti merkaten; kolmas osuus 
varmasti vauhtia jarrutellen, sorkkaa haisteli; iloinen ja reipas pari, vauhtia vähemmäksi. 
 
AATU 24854/12 s.1.2.2012 i. Margate Rhyming Slang e. Breeze Gina Davis kasv. Jaana ja Tiina Mäkinen 
Rallytoko: Porvoo 13.12. Anna Pekkala AVO HYV (80 pist). 
 
ALLWAY’S ALABAMA SONG 33969/12 s.4.5.2012 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light 
Dom Pérignon e. C.I.B Fi & Lt Mva Allway's Proud Mary kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
tyyppinen sopusuhtainen uros joka luulee olevansa jäljestämiskokeessa, kuono-osa saisi olla voimakkaampi, 
saisi olla paremmin kulmautunut edestä, vahva runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin, ystävällinen luonne. 
Jäljestämiskokeet: Kiuruvesi 24.5. Helena Huhmarniemi AVO 2 (a-4, b-8, c-5, d-9, e-3, f-2 = 31 pist). Sanna 
näyttää Alpolle alkumakauksen ja reipasvauhtinen maa- ja ilmavainuinen jäljestys alkaa; ensimmäisellä osuu-
della laaja tarkistuslenkki pitkään pyörien ojan tuntumassa; siitä päästään lopulta jatkamaan ja edetään ensim-
mäiselle kulmalle; ensimmäisen kulman Alpo nuuhkaisee ja suoraviivaisesti jatko toiselle osuudelle; siinä jäljes-
tys on jäljen sivussa tarkistelevaa; Alpo käy muutaman kerran veriuralla tsekkaamassa missä jälki kulkee; toinen 
kulma, jossa makaus, merkataan nuuhkaisten ja kulma selvitetään kahdella laajalla lenkillä; kolmas osuus hyvin, 
Alpo näyttää osaavan asian halutessaan; suoraan sorkalle, minkä nuuhkii; jäljestys oli kuitenkin vielä hiukan 
hukan rajoilla ja puurtavaa joten ei ensimmäistä palkintoa tänään. 
 



ALLWAY’S CHEESE FACTOR 48611/14 s.29.8.2014 i. EeJV-11 Allway’s Mozzarella e. Two Pine’s Illusion Of 
Hug kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä JUN ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good type, correct size, beautiful head, very good expression, correct earset, chest in the 
development, a little short in shoulders, very good hindquarters, good coat and topline, good neck, good bones, 
movement ok but needs more training, reach and drive. Raahe RN 1.8. Katja Korhonen JUN ERI 2. 
 
ALLWAY’S MOZZARELLA EeJV-11 18207/10 s.8.1.2010 i. Westerner Cisco Kid e. C.I.B Fi & Ee Mva EeJV-07 
Allway's Sunny Smile kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
tyyppinen, sopusuhtainen, hieman kookas uros, hyvä pää ja ilme, etuasentoiset lavat, tiivis runko, riittävät taka-
kulmaukset, liikkuu hyvin. 
 
ALLWAY’S PARTY PANTS 15225/13 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: Rovaniemi RN 16.5. Katja Korhonen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keski-
kokoinen, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, erittäin hyvän tyyppinen uros jolla hyvät pään linjat, hieman 
roikkuvat alaluomet, hyvät korvat, hyvä ylälinja, riittävästi eturintaa, täyteläinen runko, pysty olkavarsi, riittävästi 
kulmautunut takaa, keskivahva raajaluusto, hyvä karvan laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja 
takaa, etuliike jää aavistuksen lyhyeksi, hyvä takapotku, miellyttävä luonne. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa 
Heikkinen AVO ERI 2 SA PU4. 
 
ALLWAY’S SHORTS ON FIRE 41257/14 s.20.6.2014 i. Benchmark Sinning Musk e. Northworth Tea For Two 
kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Lieksa RN 31.5. Marja Talvitie JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä 
tyyppi, kuono saisi olla pidempi ja täyteläisempi, hyvä kaula, oikea ylälinja, riittävät etu- ja erinomaiset taka-
kulmaukset, hyvä karvan laatu, liikkuu vielä kovin levottomasti edestä, hyvin sivulta katsoen, tarvitsee aikaa. 
Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti JUN ERI 3. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska JUN 
ERI 1 SA PU3 VASERT. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Soon 1½ years, nice overall picture, nice expression in head but would like a little longer, nice 
earset, little red eyes, good neck, nice topline, croup with excellent length, balanced angulation, needs to 
develop in body, especially ribcage, little long in loin, moves with good reach and drive and parallel, ok coat 
texture, nice temperament. 
 
ALLWAY’S SO MAGICAL 54184/13 s.8.10.2013 i. EeJV-11 Allway’s Mozzarella e. Fi Mva Fi Jva Allway's 
Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Tiina Illukka JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, vahva 
luusto, liikkuu ja esiintyy hyvin. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaisesti liikkuva nuori uros jonka runko saa vielä täyttyä raameihin sopivaksi, kauniit pään linjat, 
hyvä kaula, niukat etukulmaukset, heiman painuneet välikämmenet, hyvä takaosa, samoin selkä ja hännän 
kiinnitys, erinomainen liikkuja, hyvä turkin laatu. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 4. 
Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan NUO ERI 3. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen NUO ERI 
1 SA PU2 VASERT VACA. 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 14.8. Virpi Väisänen SPA 1. 
 
ALLWAY'S STEAL MY KISSES 54182/13 s.18.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-
Light Dom Pérignon e. Fi Mva Fi Jva Allway’s Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Ilomantsi RN 17.1. Marja Talvitie JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, kaunis pää, erinomainen kaula, hyvä ylälinja ja häntä, hyvät vahvat raajat, hieman 
löysät kyynärpäät, erinomaiset takakulmaukset, hyvä karva ja liikkeet. Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, 
Romania JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good in type, correct head, nice expression, 
correct front and rear, could have better front, good ribcage, moves well, good coat. Rautjärvi RN 19.4. Tuula 
Savolainen NUO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk, hyvät mittasuhteet, kaunis 
ylälinja, hyvä pää ja ilme, tummat silmät, vahva kuono, hyvä huulilinja, hyvä eturinta, tilava runko joskin lyhyehkö 
rintalasta, hyvä lantion leveys ja takaosa, hieman ulkokierteiset eturaajat, yhdensuuntaiset tehokkaat liikkeet, 
hyvä häntä ja turkki ja hapsut. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kookas, mittasuhteiltaan hieman pitkähkö, kaunis kaula ja ylälinja, hieman lyhyt ja pysty olkavarsi, 
vankka luusto, eturaajat voisivat olla suoremmat, hieman löysää kaulanahkaa, kuonon ja kallon linjat voisivat olla 
yhdenmukaisemmat, hyvin kulmautunut takaa, erinomaiset lihakset, hyvän laatuinen turkki, selkälinja elää 
liikkeessä, samoin hieman takakorkea, esiintyy reippaasti. Pieksämäki KR 27.6. Leni Finne NUO ERI 1 SA 
PU1 SERT VSP. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP. 
Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska NUO ERI 1 SA PU2 SERT. 
Taipumuskokeet: Liperi 4.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
 
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: Ylivieska 23.8. Kari Hyytiäinen VOI 0 (0 pist). 



 
ALLWAY’S ZUMBA TIME Fi Mva 29539/11 s.4.3.2011 i. Blue Satin Keep O'Blue Shadow e. Fi Jva Allway's 
Sambalaya kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani RN 24.5. Astrid Lundava, Viro VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, kaunis vahva pää, elegantti kaula, hyvä selkälinja, rintakehä saisi 
olla syvempi, korrekti edestä ja takaa, erinomaiset sivuliikkeet. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia 
VAL ERI 1 SA PU3. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan VAL ERI 3. 
 
ALMANZA HIT THE ROAD JACK C.I.E Se(n) & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva JV-
05 LvV-11 VV-12 47708/04 s.25.6.2004 i. Se & No Mva Se Jva SeV-03 Manaca’s On The Road e. Whoops A 
Daisy kasv. Ragnhild Ulin & Susanne Karlström, Ruotsi 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja VET ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Snart 11 år, typmässigt hög kvalitet, bra proportioner, välformat bra huvud, fint uttryck, mycket bra överlinje, 
harmonisk, välskött mycket bra päls, rör sig mycket bra för sin ålder, merry cocker, mycket välvisad. Kellokoski 
ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Male head of 
good proportions, correct bite, good reach of neck, well laid shoulders, good forearm, ample bone, well ribbed 
body, good rearquarters and angulation, moved well. 
 
ASVINA HOLY CASANOVA 54285/12 s.21.9.2012 i. Fi Jva Crab Apple’s Peter Pan e. Asvina Eager To Trust 
kasv. Minna  Salo 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. God typ, 
maskulin, ganska bra huvud, tillräcklig bredd i nospartiet, bra benstomme, något lång i länden, bra ansatt svans, 
ganska bra päls, tillräckligt silky, ganska bra sidorörelser, lite ostabil fram, fantastisk temperament. Kellokoski 
ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong masculine 
head with square muzzle, correct bite, good forechest, substantial bone, strong rearquarters, moved ok, prefer 
less weight and more tummy feather. 
 
ASVINA HOLY CRABAPPLE 54284/12 s.21.9.2012 i. Fi Jva Crab Apple’s Peter Pan e. Asvina Eager To Trust 
kasv. Minna  Salo 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin liikkuva uros jolla hyvä pää ja kaula, vankka runko, hyvä karvan 
laatu, hyvä luonne. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good masculine head, correct bite, moderate neck, ample boned legs, deep ribbed body, rear 
angulations good, moved well with excellent stride keeping topline. 
Taipumuskokeet: Kouvola 23.8. Veli Nurminen SPA 0. 
 
ASVINA ITS MIX U AGAIN 36141/13 s.31.5.2013 i. Fin Mva Asvina Do Nonsuchthing e. Asvina Fine Style kasv. 
Minna  Salo 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra modell, 
tillräckligt maskulin, bra proportioner, ganska bra huvud som ännu behöver lite tid, bra hals, tillräckligt utvecklad 
bröstkorg för åldern, bra muskelkondition, behöver mer tid i front och kropp, ok kors, bra ansatt svans, silky päls, 
mycket fina sidorörelser, merry cocker, han är bättre när han går än när han står, har en fin siluett att växa in i. 
Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean kokoinen uros 
jolla hyvä vahva runko, hyvä eturinta, tyypillinen ilme, varsin hyvät pään linjat, hyvä kaula, sopusuhtaiset 
kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, seistessä hieman matala yleisvaikutelma, sujuvat sivuliikkeet, hyvät liikkeet 
takaa ja edestä. Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 22 kk, aavis-
tuksen pitkärunkoinen, jäntevä kunto, maskuliininen pää, kuono voisi olla hieman pidempi, kauniit silmät, hyvä 
kaulan pituus, erinomainen eturinta, rintakehä saisi olla pidempi, riittävät tasapainoiset kulmaukset, melko kevyt 
raajaluusto, hyvä hännän kiinnitys, ulottuva takaliike, etuaskel saisi olla pidempi, iloinen käytös. Valkeakoski RN 
14.5. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungon mittasuhteiltaan 
hieman matalaraajainen uros, riittävä kuono-osan pituus, hyvät korvat, toivoisin korostuneemman eturinnan, 
kokoon sopiva raajaluusto, olkavarsi saisi olla viistompi, samoin toivoisin pidemmän rintakehän, riittävästi 
kulmautuneet takaraajat, vahva kinnerkulmaus, oikea hännän käyttö liikkeessä, liikkuu hyvin takaa, hieman lyhyt 
eturaajojen liike, miellyttävä käytös. Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvin rakentunut uros, hyvän mallinen pää, ilme voisi olla parempi, kaunis kaula, runko voisi olla 
hieman voimakkaampi, hyväasentoiset raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin kun malttaa, miellyttävä luonne. 
Hamina KV 23.5. Zsusanna Vaczi-Balogh, Unkari KÄY ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Almost two years old, good bones, size and good proportion for his body, correct head type and 
neckline, good front, good moving. Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Masculine boy, good proportions, well shaped head, good earset, a bit throaty, prefer firmer 
eyelids, good neck, front and forechest, enough length of ribcage but needs better volume in front, normal 
angulations in rear, quite good coat condition, active mover, good tail activity, needs more stability in front and 
topline, very nice temperament. Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo KÄY ERI 1 SA PU3 VASERT. Kellokoski 
ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Male head with 
good proportions, correct bite, moderate neck, good chest, ample boned legs, well ribbed body, rearquarters 
with good angulations, moved ok with merry action. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia KÄY ERI 2 SA 
PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Two years, correct type, typical head, correct bite, good eye, 



correct skull, excellent stop, well set ears and tail, well shaped ribs, excellent work condition, quality coat, correct 
angulations and movement, well presented. 
 
ASVINA JUST AFTER ANDERS 48864/14 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: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong masculine head with square muzzle, good reach of neck and point of shoulder, good bone, good 
ribbed body, rearquarters with good angulation and muscletone, moved well with good stride, would prefer him 
to have more coat and more bone. 
 
AUSTIN POWERS COOLGANG 45646/14 s.20.3.2014 i. C.I.B Filip Bleper’s e. Pl Mva Bleper’s Sweet Lullaby 
kasv. Katarzyn Szyffer, Puola 
Näyttelyt: Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine boy, nice proportions with nice head and expression, well placed ears, a bit upright shoulder, good 
chest, upper arm and ribcage, normal croup and angulations in hindquarters, good bone, rather nice coat, very 
happy and active mover, excellent tail activity, needs bit more practice to show of his movement, needs stronger 
topline, excellent temperament. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Good strong masculine head with good proportions and square muzzle, good 
reach of neck, well laid shoulders, good forechest, substantial bone in legs, good well ribbed body, strong 
rearquarters with good angulations, moved well with good stride and merry action. Salo KR 13.6. Des Manton, 
Irlanti JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Heinola KR 23.8. Patric Ragnarson, Ruotsi JUN ERI 2. Janakkala KV 
30.8. Lena Romar, Ruotsi JUN EH 3. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia NUO EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome dog, dark eye, ears set well, moderate length neck, good 
shoulders, enough bone, good feet, movement was true, well let down hocks. 
 
BACKHILLS FIT AS A FIDDLE 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: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportion of body, excellent topline, a little bit straight angulation in shoulder and forelegs set 
a little bit outside, excellent set and angulation of hindlegs, enough built body in all, nice head, nice coat, 
movement and temperament. 
 
BACKHILLS YOUR THE MAN C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 23108/10 
s.2.1.2010 i. PMV-07 NoV-07 Travis Miles Of Smiles e. Dk & Se(n) Mva Travis Keep It Classy kasv. Karin Staaf, 
Ruotsi 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong male head with good proportions, correct bite, good reach of neck, good forechest, substantial 
bone, well padded feet, deep ribbed body, rearquarters with good angulations, moved well with good merry 
action. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Hämeenlinna ER 17.10. 
Samantha Whiting, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome 
head, dark eyes, pleasing expression, excellent neck and shoulder placement, good forearm, well off for bone, 
short in loin, well rounded rearquarters, moves well keeping topline at all times. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, 
Viro VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Outstanding male in quality and 
type, extremely beautiful head and expression, beautiful outline, strong bone, very well built and bodied, very 
masculine and well balanced, outstanding coat quality and condition, excellent temperament, full of 
showmanship, very typical movements covering very well groun. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja 
VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 år gammal hane av utmärkt typ, maskulint 
huvud, fina linjer, bra uttryck, lågt ansatta öron, bra hals, rygg, kors och svansansättning, bra substans, bra 
välvet bröstkorg dock något kort, utmärkta proportioner, bra benstomme och tassar, beväger sig med fin flyg sett 
från alla håll, utmärkts päls och struktur. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja VAL ERI 2 SA PU2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years, masculine head, could have more parallel lines, nice earsert, 
nice neck, correct topline, falling too much on croup, nice tailset, correct ribs, balanced angulation, nice spring of 
ribs, moves with correct reach and drive, too soft and woolly coat, lovely cocker temperament and tail carriage. 
 
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: Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Handsome head with dark tight eye, good earset, well placed shoulders, deep chest with plenty of 
width, short in loin, good rounded rump, well let down hocks, moved true. 
 
BENCHMARK CORAZON C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 35505/02 s.27.3.2002 i. Fin & Se(n) Mva 
Finemoon Unlimited e. JV-99 Benchmark Cher kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ikään nähden hyväkuntoisena esitetty veteraani, kaunisilmeinen pää, kallolinja hieman taakse laskeva, hyvä 
kaula, kyynärpäissä hieman löysyyttä, erittäin hyvä runko, sopivat takakulmaukset, karva vielä hyvässä 
kunnossa, liikkuu ikään nähden hyvin, lihasvapinaa takaosassa, miellyttävä käytös. Valkeakoski RN 14.5. 
Tanya Ahlman-Stockmari VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13-vuotias hyvän 



kokoinen uros, kaunislinjainen pää, hyvä kuono-osa, edelleen kaunis huulilinja, oikein sijoittuneet korvat, erin-
omaisesti rakentunut edestä, kokoon sopiva runko ja raajaluusto, oikeanlaatuinen karvapeite, tasapainoiset 
kulmaukset, miellyttävä käytös, oikea hännän käyttö liikkeessä, liikkuu edelleen erinomaisella ulottuvuudella 
ajoittain. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 years 
old, a bit longer than I’d prefer, lovely head plains, stop and excellent bite for his age, well angulated in the front, 
good spring of rib, well angulated rear, sound coming and going, balanced reach and drive but slightly preferring 
front, merry dog. 
 
BENCHMARK LOVE IN CHAINS Fi Mva 21947/11 s.21.2.2011 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. C.I.B C.I.E Fi Mva 
Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Iitti RN 13.6. Merja Ylhäinen VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker KÄY ERI 
1. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen KÄY ERI 1 SA. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, enough stop, excellent chest and brisket, good topline, 
moving very well. 
 
BENCHMARK QUIDDITCH KING 46752/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl Mva 
HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin raken-
tunut uros joka saisi esiintyä halukkaammin, hyvät mittasuhteet, hyväilmeinen kaunis pää, kaunis kaula, erin-
omainen runko, ylälinja ja takaosa, hyvälaatuinen karva, liikkuu hieman vastahakoisesti mutta hyvin, seistessä 
kauniit ääriviivat. Hamina KV 23.5. Zsusanna Vaczi-Balogh, Unkari AVO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ideal size, very good proportion, typical very elegant dog with nice 
head, lovely eyes, good ears, very nice neckline and topline, nice moving. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, 
Ruotsi AVO ERI 1. 
 
BENCHMARK QUITE COOL KING 46753/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl Mva 
HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 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 10.1. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportion of body, a little bit roached back when he is going, enough angulation of shoulders, 
excellent set and angulation of fore and hindlegs, excellent shape of ribs, very good forechest, nice male head 
and neck, very nice coat, movement and temperament. Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi AVO EH 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen uros joka on kokonaisuudessaan kovin kapea, oikea purenta, 
tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, kaunis kaula, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, ylälinja ei aivan 
korrekti liikkeessä, liikkuu kapeasti edestä sekä takaa, aurinkoinen luonne, hyvä turkin laatu. Kiuruvesi RN 26.4. 
Annaliisa Heikkinen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen uros, kuonon ja 
kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja kuono-osa vahvempi, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, 
tiivis riittävän vankka runko, köyristää hieman selkäänsä liikkeessä, hieman ahtaat takaliikkeet. Haapavesi RN 
3.5. Hannele Jokisilta AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittävän kokoinen, riittävän vahva 
uros, oikealinjainen pää joka saisi olla vankempi, riittävät kulmaukset edessä ja takana, riittävä luusto ja runko, 
hyvä karvan laatu, rauhallinen luonne, köyristää selkäänsä tänään liikkeessä. Varkaus KV 17.5. Jouko 
Leiviskä AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, erittäin hyvät mittasuhteet 
omaava, erinomainen sukupuolileima, kaunis kaula ja ylälinja, kapeahko eturinta, suorahkot lavat, erinomaiset 
tiiviit käpälät, kaunis pää ja kauniit ilmeikkäät silmät, hieman lyhyt rintakehä, reisi voisi olla leveämpi ja taka-
kulmaukset voimakkaammat, erinomainen turkin laatu, takaliike voisi olla voimakkaampi ja leveämpi, samoin 
voisi olla vakaampi edestä, esiintyy ja esitetään erinomaisesti. Kajaani RN 24.5. Astrid Lundava, Viro AVO ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, riittävän voimakas pää, saisi 
olla täyteläisempi silmien alta, elegantti kaula, hyvä selkälinja, hieman suora edestä, takaa riittävät kulmaukset, 
korrekti edestä, hieman ahtaat takaliikkeet, hyvä luonne. Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä 
AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, compact body, correct head, 
good expression, good tailset, a little straight in shoulders with short upper arm, needs more chest, correct 
hindquarters, good neck, good coat texture, correct bones, topline should be better, a little narrow behind, a little 
loose in elbows. Pieksämäki KR 27.6. Leni Finne AVO EH 1. Laukaa RN 11.7. Jose M Doval Sanchez, 
Espanja AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO H. 
Taipumuskokeet: Pielavesi 15.8. Kati Huovila SPA 1. 
 
BENCHMARK REVOLUTIONARY ROAD C.I.E BaltV-13 37542/12 s.26.5.2012 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 
BaltV-04 Finemoon Second Sight e. C.I.E Fi & Dk & Ee & Lt & Lv Mva LtV-11 V-15 VV-15 Pilula’s Caal Me 
American Diva kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong male head with good proportions, correct bite, moderate neck, well laid shoulders, good forechest, 
ample bone, well ribbed body, rearquarters with good angulations, moved well keeping topline and merry action.  
 
BENCHMARK SINNING MUSK 39413/12 s.10.6.2012 i. Westerner Cisco Kid e. C.I.E Benchmark Joval Musk 
kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 



Näyttelyt: Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti AVO ERI 1 SA. 
 
BENCHMARK TAKE THIS WALTZ 49496/12 s.13.8.2012 i. Backhills I Am What I Am e. JV-10 Benchmark Ibiza 
Hippie kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva AVO ERI 4. Raasepori KR 28.6. Tuula Savolainen AVO ERI 4. 
Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker AVO ERI 2 SA PU2 SERT. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen AVO ERI 4. 
Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, 
lovely head, correct bite, very well angulated, excellent coat, he needs better temperament and character, also 
better movement, I give excellent only for type and construction. 
 
BENCHMARK USE IT OR LOSE IT EeJV-14 22608/13 s.3.3.2013 i. C.I.E Pohj & Se & VDH Mva PMJV-08 
Charbonnel Blue’n’Yellow e. EeV-14 Benchmark Issey Miyake kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Masculine head with good proportions, square muzzle, correct bite, good reach of neck, would prefer 
more bone, well ribbed body, rearquarters with good angulations, moved ok, would prefer more stride and merry 
action. Iitti RN 13.6. Merja Ylhäinen AVO ERI 1 SA PU3 VASERT. Raasepori KR 28.6. Tuula Savolainen 
AVO ERI 2 PU2 VASERT. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good in type, correct bite, a little bit dewlap, enough angulation in front, I’d like better muscles, 
enough free movement. 
 
BENCHMARK XBOX ONE 12684/14 s.7.12.2013 i. Benchmark Sinning Musk e. Benchmark Orchid kasv. 
Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila 
NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin 
hyvä runko, hyvä ylälinja, hyvä takaosa, erittäin hyvälaatuinen karva, eturintaa voisi olla hieman enemmän, 
liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
BENCHMARK YOU CAN DO IT 32544/14 s.16.5.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Ee 
JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, kaunis pään pituus, kuono-osa saa vielä täyttyä, miellyttävä ilme, kaunis kaula, hieman pystyasentoiset 
lavat, muuten tasapainoiset kulmaukset, hyvä kylkiluiden kaarevuus rungossa, sopiva luusto, eturinta saa vielä 
iän myötä täyttyä, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä hännän kiinnitys, turkki vielä vaihtumassa, miellyttävä 
käytös. Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva JUN EH 3. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia JUN EH 2. Porvoo 
KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Enough type, good 
expression, correct bite, straight in shoulders, short upper arm, little short croup, I’d like better movement. 
 
BENCHMARK YOU KNOW ME 32546/14 s.16.5.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Ee 
JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas junioriuros 
jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, kauniit tummat silmät, hyvä kaula ja eturinta, hyvin kaareutuneet kylki-
luut, rintakehä saisi olla pidempi, hyvä luusto ja käpälät, melko pitkä lanneosa, hyvä hännän kiinnitys, pentu-
maiset mutta iloiset liikkeet, hyvät kulmaukset, hyvä turkin laatu, miellyttävä käytös, yksi etuhammas poissa 
rivistä. Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo JUN H. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia 
JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good masculine head of good proportions with square muzzle, 
good forechest and substantial bone in legs, good strong neck and shoulders, well ribbed body, strong 
rearquarters with good angulations, moved well keeping topline but moved narrow behind, bite is not good, 
would prefer to have more coat under the length of body. 
 
BENCHMARK ZINFANDER 36282/144 s.28.5.2014 i. Benchmark Sinning Musk e. Benchmark Ever And Never 
kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good strong masculine head in proportions, gentle dark eyes, square muzzle, correct bite, good reach of 
neck on well laid shoulders, good upper arm, legs well boned, good deep ribbed body, strong rearquarters with 
good angulations and correct tailset, moved well with good stride, narrow behind, would prefer more coat 
underneath. Iitti RN 13.6. Merja Ylhäinen JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Raasepori KR 28.6. Tuula Savolainen 
JUN ERI 2. 
 
BETWAY’S EYE OF THE BEHOLDER 23512/13 s.5.3.2013 i. V-13 EeV-14 Robinson Crusoe Z Vejminku e. 
Betway’s Darkness Tan Angel kasv. Bettina Mattila-Närhi 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good head and eye, well set ears, strong neck, good bone and legs, neat feet, well developd ribs, 
short in loin, good tailset, moving well. 
 
BLUE CHEYENNE'S TIGER OF SWEDEN Fi & Se Jva 17166/11 s.17.10.2010 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 
PMV-11 Backhill's New Design e. Manaca's Walk The Walk kasv. Marita Hydling, Ruotsi 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vähän 
epävarma, mittasuhteiltaan hyvä uros, niukasti kulmautunut edestä, hyvä rintakehä ja takakulmaukset, riittävästi 



kaulaa, kauniit silmät ja leppoisa ilme, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, oikea-asentoinen häntä, 
keskipitkä askel, voisi olla vähän ryhdikkäämpi. Kauhava RN 9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa KÄY EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen kevytrakenteinen uros, epäyhtenäiset kallon 
linjat, kovin voimakas otsapenger, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä kaula ja selkä, runko saisi olla täyteläisempi 
ja syvempi, suorat olkavarret, hyvät takaliikkeet, hieman löysät etuliikkeet, ilmava kokonaisuus, hyvä karvan 
laatu. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 5.7. Tommi Sianoja VOI 1 (a-4, b-11, c-10, d-8, e-2, f-5 = 40 pist). Viktor nuuhkii 
alkumakuun; ohjaajan kehumana maavainuiseen aivan jälkiuralla etenevään jälkityöhön; vain kolmannen osuu-
den alussa pieni alle narun mittainen tarkistelu jäljen molemmin puolin; viimeisellä osuudella viilennetään hetki 
aivan jäljen sivussa olevassa vesiurassa; ensimmäinen kulma, jolla katko, ensin veretyksen loppuun, sitten pikku 
rengastus ja loppu tekijöiden jälkiin tukeutuen jatkoon; toisella ja kolmannella kulmalla pikkulenkit takana; meno 
on tarkkaa, äänetöntä ja eleetöntä, makuiden kohdalla turhankin eleetöntä, nimittäin niille ei pysähdytä, vaan ne 
ohittuvat aivan vierestä tai ylittyvät; suoraan kaadolle, jota nuuhkii hetken mutta saisi olla kiinnostuneempi; Viktor 
osaa kyllä jäljestää erinomaisesti, huippupisteisiin pitäisi vaan muistaa ne makuut. 
 
BOOGIESTAR 41138/11 s.11.5.2011 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. Mistygarden's Supergirl kasv. Outi Virtanen 
Tottelevaisuuskokeet: Hämeenlinna 16.5. Hannele Pörsti ALO 1 (166 pist). 
Rallytoko: Lempäälä 21.3. Minna Hillebrand ALO HYV (79 pist). Tampere 25.7. Hannele Pirttimaa ALO HYV 
(91 pist). Hattula 26.7. Pia Heikkinen ALO HYV (96 pist) RTK1. 
 
BREEZE HURRICANE 29413/14 s.23.4.2014 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Breeze Tennesee Tango kasv. 
Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva JUN ERI 2. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia 
JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good masculine head with square muzzle and good dark 
eyes, correct bite, good reach of neck on well laid shoulders, good forechest, substantially boned legs, good 
deep ribs, strong rearquarters with good angulations, moved well with good stride keeping topline. Joensuu KV 
8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti JUN ERI 4. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska JUN ERI 3. 
 
BREEZE WAY TO FAME Fin & No & Se & Pohj Jva 38916/05 s.14.07.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s 
Rubacuori e. Fin Mva Breeze Tiramisu kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 26.4. Veijo Suoranta VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-4 = 43 pist). Ohjattu lähtö, 
alkaa pääosin maavainuinen jäljestys; kaikilla osuuksilla pieniä tarkistuksia jäljen molemmin puolin, makauksista 
merkkaa yhden pysähtyen; ensimmäinen kulma, missä katko, rengastaen ja jäljentekijöiden jälkiä pitkin vere-
tyksen alkuun; toinen kulma rengastaen, kolmas tarkasti, kaadon osoittaa nuuhkien; reipasvauhtinen erin-
omainen jäljestys, vain makauksien merkkaus heikentää tulosta. Pyhtää 3.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-10, 
c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Hyvin ohjattu lähtö; kaikki osuudet edetään jälkiuralla maavainuisesti reipasta 
kävelyvauhtia, vain viimeisellä osuudella laaja tarkistuslenkki; kulmat narun mitan tarkistuksella, katkolla suoraan 
jatkoon veren lopusta kaartaen, kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden; makuista kaksi ohi, yksi pikaisesti ja 
yksi hyvin osoittaen; erinomainen itsenäinen suoritus mutta makuut verottivat tänään pisteitä. Luumäki 10.5. 
Pasi Kemppainen VOI 2 (a-4, b-6, c-5, d-13, e-3, f-4 = 35 pist). Tarkka alun tutkinta ja hyvä jäljelle ohjaus; 
ensimmäisellä osuudella yksi pieni tarkistus, muutoin mainiosti; kulman katko selviää laajenevin renkain veren 
lopusta; myös toinen osuus erinomaista jälkityötä mutta kulmalta jatketaan suoraan aina hukkaan saakka; 
palautus kulmalle, kolmannen osuuden alkupuolella pitkään jäljen suuntaisesti hiven sivussa edeten, loppu 
tarkasti; kolmas kulma reilulla tarkastuksella neljännelle osuudelle, jolla yksi laaja ja osuuden lopussa huomatta-
van laaja tarkistus; kaadolle suoraan, sen luokse jääden; makuut osoitti kaikki pysähtyen ja pikaisesti nuuhkien; 
hieno jäljestäjä, jolle sattui tänään harmillinen lipsahdus kulmalla. Kouvola 9.8. Mari Tilles VOI 1 (44 pist). 
Tammela 16.8. Heikki Pirhonen VOI 1 (47 pist). Askola 30.8. Tuire Lindfors VOI 1 (46 pist). 
 
BREEZE WHISKEY ON ICE Lt & Lt Mva 49976/12 s.22.8.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 
Lt Mva Lt JMva Breeze Glorious kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
årig hane av trevlig modell, maskulint huvud med tillräcklig längd, passande ögonfärg, bra hals, harmoniskt 
vinklad, bra förebröst och bröstkorg, sunda rörelser, trevlig temperament, välvisad. Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä 
AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, miellyttävä ilme, 
kuonon ja kallon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman löysää kaulanahkaa, hyvä eturinta, hyvä tilava 
rintakehä, hyvä hännän kiinnitys, sopiva luuston vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, kaunis ulottuva liike, 
ripauksen tuhdissa kunnossa mikä hieman häiritsee yleiskuvaa.  Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo AVO EH 
2. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good masculine head, good proportions, correct bite, moderate neck, good forechest, good point of 
shoulder, substantial bone, neat feet, well ribbed body, strong rearquarters with good angulations and muscled 
thighs, moved well with good topline, would prefer more stride. Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker VAL ERI 1 SA 
PU3 VASERT. Kotka KV 15.8. Tiina Taulos VAL ERI 2 SA PU3 VASERT. Hämeenlinna RN 3.10. Helina 
Simberg-Jürgens, Viro VAL ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, hyvän kokoinen, erinomainen luusto, kaunislinjainen pää, riittävä kaulan pituus, hyvä ylälinja, hyvät etu- ja 
takakulmaukset, hieman löysät kyynärpäät, liikkuu hyvin, kauniisti esitetty. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha 
Whiting, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing head with gentle 
expression, eyecolour in harmony with coat, well set ears, strong nec, good layback in shoulders, well rounded 
quarters, moves keeping topline using tail well. 



 
BREEZE XAUKKI MAYBE TRACKER 53556/12 s.29.8.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Lt 
Mva Francini’s Favola kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Strong male head with good proportions, correct bite, good reach of neck, good forechest and full 
bone, neat feet, well ribbed body, strong rearquarters with good angulations, moved well, would prefer more 
stride. Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila AVO ERI 2 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvin rakentunut uros jolla oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, erinomainen runko ja 
luusto, hyvä ylälinja, runsaanpuoleinen karva, liikkuu sivusta erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Kangasala RN 
28.11. Marja Talvitie KÄY ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin liikkuva vahva-
runkoinen uros, hieman lyhyt kuono ja voimakas otsapenger, erinomainen kaula, oikea ylälinja, riittävät etu-
kulmaukset, hyvät takakulmaukset, hyvä häntä, erinomaiset käpälät, liikkuu hyvin, hyvällä potkulla, hyvä karvan 
laatu. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 14.6. Esa Pekkarinen AVO 1 (a-6, b-9, c-10, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Koira aloittaa 
alkumakuulta rauhallisen, pääsääntöisesti maavainuisen jäljestyksen, joka etenee aivan jäljen tuntumassa; 
ensimmäisellä osuudella tarkistus sivuun jäljestä, josta palaa ilmavainulla kaartaen jäljelle; kulmalla makuu 
osoitetaan, jonka jälkeen laajalla ulkopuolisella rengastuksella toiselle osuudelle; toinen osuus tarkasti, kulma 
hyvin, makuu osoitetaan;  viimeinen osuus tarkasti, kaadosta puoli narun mittaa ohi ja takaa sorkalle kiertäen; 
lupaava ensikertalainen, jota ohjaaja hyvin tuki oikeanlaisilla kehoituksilla. Pyhtää 28.6. Rauno Koskinen AVO 2 
(a-4, b-8, c-6, d-10, e-3, f-3 = 34 pist). Koira ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään pääosin maavainulla ja edetään 
sopivaa vauhtia; ensimmäinen osuus jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä, ensimmäinen makaus ohite-
taan ja kulma lähes jäljen mukaisesti; toisella osuudella onkin sitten enemmän vaikeuksia, tarkisteluita tehdään 
melkoisesti ja juuri ennen kulmaa ohjaajan kehoituksista huolimatta ajaudutaan kauas jäljestä, tästä ensimmäi-
nen hukka; jatketaan puhtaalta hyvin kulmalle, joka jäljen mukaisesti mutta makaus kävellään yli; kolmas osuus 
pysytellään jälkiuralla ja hyvin aina kaadolle asti, sorkka kiinnosti; hyvin alkanut jälkityö karahti vähän kiville 
toisen osuuden tarkasteluihin ja makausten merkkaamattomuuten tulisi kiinnittää huomiota harjoituksissa. 
Luumäki 2.8. Esa Pekkarinen AVO 1 (48 pist). 
 
BRUMLA ANDRASTE 23561/14 s.19.6.2013 i. Sk & Ck & Ro Mva Cz JMva Beauty Spot Faledo e. Heidi Od 
Bukove Studanky kasv. Ivana Njmanova, Tsekki 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori uros 
jolla hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, sopivat kulmaukset, erittäin hyvä ylälinja, 
hieman korkeahko häntä, hyvä suora karva, liikkuu hyvin, seistessä kauniit ääriviivat, miellyttävä käytös. 
 
CARA’S JEDEDIAH Ru Mva 59007/12 s.29.11.2011 i. Nl Mva Nl JMva Sir Jackson vom Schlehdorn e. Cara’s 
Hania kasv. Birgit Borsdorf, Saksa 
Näyttelyt: Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Iisalmi KV 2.8. Kurt 
Nilsson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. 
Taipumuskokeet: Pielavesi 15.8. Kati Huovila SPA 1. 
 
CARRIER HUGBEAR Fi & Ee & Lv Mva 42473/11 s.8.7.2011 i. Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Vito Black Petrs e. 
Fi & Ee Mva Carrier Electric Blue kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia VAL ERI 1. 
 
CASSOM TWIST’N’SHOUT 30513/13 s.6.5.2012 i. Gb Sh Ch Charbonnel Life’N’Times e. Cassom Calamity 
Jane kasv. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin raken-
tunut uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, sopusuhtainen runko, hyväasentoiset raajat, hyvä-
laatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, kokoa voisi olla hieman enemmän, miellyttävä käytös. 
 
CLAREMARK JUST FOR FUN Fi & Cr & Ph & Ee & Ge & Ro & Cy & Bg & Md & Mk Mva 46597/11 
s.14.7.2011 i. C.I.B C.I.E Fi Cr & Ph & Ee & Ge & Ro & Cy & Bg & Md & Mk & Az Mva Md Gr Mva Haradwater 
My Valentine e. C.I.B C.I.E Fi & Si & Lt & Hr Mva Ro JMva LtV-08 Claremark Back To The Hills kasv. Elisa 
Kangaskoski 
Näyttelyt: Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti VAL ERI 2 SA PU3. 
 
COASTLINE JOHNNY B.GOOD C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl Mva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 
HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 57523/09 s.14.10.2009 i. Gb Sh Ch Bitcon Lets Dance e. Fin Mva Coastline Hippie 
Girl kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Handsome head of good proportions, square muzzle, correct bite, well laid shoulders, good forechest, 
good upper arm, ample bone, well ribbed body, good rearquarters and angulations, moved well with good stride 
and merry action. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen VAL ERI 2 SA PU4. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen 
VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, 
hyvä kaula ja ylälinja, hieman pystyasentoinen lapa, hyvä runko, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä tehokkaalla 
askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, a little on the small side, well shaped head that could have been a bit 



more masculine, well shaped body, good bone for his size, well angulated, steady mover with happy wagging 
tail, a little overdone in coat, lovely temperament. 
 
COASTLINE LUCKY ME 43551/13 s.27.7.2013 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva TlnW-13 
Skjervtun’s Wanna Be e. Coastline Janis Joplin kasv. Taina Lehtonen 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
 
COBARN DISTANT DRUMS JV-12 47053/12 s.2.10.2011 i. Lochranza Pathfinder e. No Mva Guldkulans 
Classic Brilliant kasv. Nina Waldeland, Norja 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, hyvä pään profiili, kuono voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja 
rungon tilavuus, sopusuhtaiset kulmaukset, kaunis turkki, hyvä hännän kiinnitys, iloinen ulottuva liike, iloinen 
käytös. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Masculine head with good proportions, correct bite, moderate neck and well laid shoulders, ample 
bone, good ribbed body, rearquarters with good angulations, correct tailset, moved well with good stride keeping 
topline and merry action. Hyvinkää RN 9.8. Helin Tenson AVO ERI 2. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha 
Whiting, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head 
with pleasing expression, strong muscled neck, good shoulders with correct upper arm, enough bone, short and 
compact in body, well rounded quarters, short hocks, moved very well. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro AVO 
ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing male in quality, type and proportions, very nice 
head but should be more filled under eye, well set ears, outstanding topline both standing and moving, very well 
angulated and bodied, correct tailset, excellent substance, outstanding coat quality and condition, very merry 
action, a bit loose in elbows, excellent temperament, excellent movement, powerful reach and drive. Jyväskylä 
KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 år gammal 
hane av utmärkt typ, vackert uttryck, kunde önskat bättre utfyllt nosparti, bra hals, rygg, kors och svans-
ansättning, harmoniskt vinklad, härlig substans, utmärkta proportioner, beväger sig i harmoni sett från alla håll, 
bruker ha sin svans korrekt, vacker päls och färg. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja AVO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, could have a little more masculine head and expression and 
stronger muzzle, nice set of ears, big white teeth, nice neck and shoulders, nice topline, correct croup and 
tailset, should have better developed ribcage, balanced angulation, moves with good reach, a little weak in 
hocks, nice coat quality and colour, excellent temperament. 
 
COCKERGOLD I’M STILL THE ROCKSTAR 15154/15 s.6.4.2013 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No Mva Se Jva 
NoV-09 PMV-13 PMV-14 Perchwater Like A Perfect Dream e. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Hr Mva JV-05 
EuV-07 KbhV-07 DkV-07 DkV-08 Cockergold Cute N’Blue kasv. Lotte Kristensen, Tanska 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja NUO ERI 2 SA PU3 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mycket tilltalande ung hane, trevlig helhet och proportioner, harmonisk, maskulint välformat fint 
huvud, god bredd i nospartiet, välansatta öron, faller lite mycket i bakskallen, bra överlinje och svansansättning, 
välvinklad, passande stomme, bra pälsstruktur, rör sig mycket bra när han kommer i gang, trevlig temperament, 
välvisad. Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi NUO ERI 2 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 22 månader, med bra proportioner, maskulint huvud som kunde vara något tårrare och ha något 
stramare ögonkanter, normalt vinklad fram, bra kroppsvolym, kunde ha ett mer markerad förebröst, bra ben-
stomme, fina sidorörelser, bra pälskvalitet, trevlig temperament, välvisad. Turku KV 29.3. Katrina Santas, 
Australia NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A merry young dog of good quality, too much 
skin and dew in head and neck to my liking as I would prefer them cleaner, adequate angles, good bone, would 
prefer shorter back and better tailset (too high), good coat, good mover. Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä AVO ERI 
2 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva mittasuhteiltaan oikea uros, maskuliini-
nen pää, hieman löysää kaulanahkaa, hyvät tummat silmät, hyvä eturinta, hyvä selkälinja, hieman pysty-
asentoiset lavat, sopusuhtaiset kulmaukset, tilava runko, tiivis lanne, hyväasentoinen häntä, hyvä luuston vah-
vuus, tasapainoinen ulottuva liike, iloinen käytös; parempi liikunta paras uros –luokassa on syy lopulliseen PU-
sijoitukseen. Tampere KV 3.5. Gert Christensen, Tanska AVO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, well balanced dog, masculine head and expression, scissor bite, good 
muzzle, dark eyes, low well set ears, excellent neck and topline, good body, good forechest, well angulated, 
moves well, good coat, nice temperament. Pöytyä RN 9.5. Pirjo Aaltonen AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan tyypillinen, hyvä runko ja luusto, kaunis ilme, hyvä ylä-
linja, riittävät kulmaukset, eturinta voisi olla selvempi, oikealaatuinen karva, hyvät taka- ja etuliikkeet. Varkaus 
KV 17.5. Jouko Leiviskä AVO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Komea, erittäin hyvän kokoinen, kaunislinjainen erinomaista rotutyyppiä oleva, erinomaiset mittasuhteet, kaunis 
kaula ja ylälinja, kaunis pää, vaaleat vilkkuluomet hieman häiritsevät ilmettä, erinomainen runko ja eturinta, 
samoin luusto, hyvät tiiviit käpälät, erinomainen takaosa ja hännän kiinnitys, esitetään erittäin kauniissa näyttely-
kunnossa, upeat tehokkaat rodunomaiset liikkeet, esiintyy erionomaisella temperamentilla. Kellokoski ER 6.6. 
Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong masculine head 
with square muzzle and correct bite, strong neck and well laid shoulders, substantially boned legs, good upper 
arm, well ribbed body, strong rearquarters and good angulations, moved well keeping good topline and merry 
action. Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker AVO ERI 1 SA PU1 ROP. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen AVO ERI 
1 SA PU2 CACIB. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia AVO ERI 2. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, 
Italia AVO ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, excellent head, long 
neck, correct bite, excellent brisket and chest, very well balanced, excellent topline, good coat, excellent 



movement. Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvin kaunis erinomainen uros, hyvän mallinen pää, hieman löysä vasen silmäluomi, erinomainen kaula, 
tyylikäs ylälinja, erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, erinomainen suora hyvälaatuinen karva, liikkuu 
erittäin hyvin, miellyttävä käytös, hyvin esitetty. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia 
AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome head with square muzzle, strong neck going 
into a well placed shoulders, good forearm, deep chest, well developed ribs, good rear angulation, moved with 
style. 
 
COCKERGOLD JUST ANOTHER FLING DK06842/2013 s.1.4.2013 i. Cockergold Back In Business e. 
Cockergold Fame For Life kasv. Lotte Kristensen, Tanska 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pitkä-
linjainen, hyvin maskuliininen nuori uros, pitkät takaraajat, näyttävä kaula joka voisi asettua kauniimmin lapoihin, 
sopivasti runkoa, vähän pitkä lanne, maskuliininen pää, tummat silmät, erinomainen häntä, etuaskeleessa saisi 
olla enemmän ulottuvuutta, esiintyy hyvällä asenteella, laadukas kaunis karva. Turku KV 29.3. Katrina Santas, 
Australia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. An honest dog with some good features, good 
merry temperament, his head is not his fortune as it falls away in back skull too much for my liking, straighter in 
front than desired and lacks fill between front legs, otherwise good body and tailset, very good coat. Imatra KR 
6.4. Augustin Ionescu, Romania AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head but could 
have better expression, too narrow in front, not enough developed ribcage, correct rear, too short croup, good 
quality of coat. Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska AVO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 2 years old, nice male, good body proportions, excellent head, good expression, correct bite, good neck, 
good topline and tailset, well angulated front and hindquarters, good coat, nice sound movement, good length of 
step but in movement a little roached over the back. 
 
CRAB APPLE’S BUBBLING POMMAC 19207/12 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 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 3.5. Pasi Kemppainen VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjattu lähtö; maavainuinen koira 
etenee sopivaa vauhtia ensimmäisen osuuden jälkiuralla vain yhden tarkistuksen tehden, makuun ohittaa, 
ensimmäinen kulma aina hukkaan saakka; palautus ja toista osuutta hyvin makuun tuntumaan, siellä risteävälle 
uralle toiseen hukkaan; palautus makuulle ja hyvin katkokulman tuntumaan, jossa oikaisten kolmannen osuuden 
yli aina kolmanteen hukkaan saakka ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti; jälkinenä 
on kunnossa mutta uskollisuus verijälkeä kohtaan vaatii vielä hiomista. 
 
CRAB APPLE’S HEARTBEAT 26655/14 s.4.4.2014 i. Fi Jva Crab Apple’s Coco Pops e. Raccoon’s Heartily 
Yours kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Luumäki 11.7. Meerit Kuparinen SPA 1. 
 
CRAB APPLE’S HEARTBREAKER 26653/14 s.4.4.2014 i. Fi Jva Crab Apple’s Coco Pops e. Raccoon’s 
Heartily Yours kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen JUN EH 1. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila JUN ERI 1. 
Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong and masculine 
male, excellent type, correct size, very nice head but loose eyes spoiling the expression, too much loose skin on 
throat, excellent ears and neck, soft in topline, correct tailset, needs more front angulations, over angulated 
behind, needs more forechest, excellent body substance, excellent bone, coat and colour, moves very well, 
excellent attitude. 
 
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. Crab Apple’s White Chocolate kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Good strong head, nice bone, good deep breast, strong backend, correct tailset, good neck, moved 
well keeping good topline, would like more stride. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia JUN EH 3. Hyvinkää 
RN 20.9. Paavo Mattila JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut nuori uros, jolla 
on hyvän mallinen pää, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja raajat, hyvä karvapeite, esiintyy 
pöydällä hieman epävarmasti, hyvät sivuliikkeet. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Liisa Pajala SPA 0. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 3.5. Tuovi Henttu AVO 0 (0 pist). Jätkä puhkuu intoa ennen jälkeä mutta rauhoittuu 
ennen alkumakuuta, alkumakuu merkataan ja ohjatusti jäljelle; Jätkä jäljestää maavainuun tukeutuen sopivaa 
vauhtia edeten suoraviivaisesti; hienoa jäljestystä ensimmäisen osuuden puoliväliin asti, jossa kohdin Jätkä 
vaihtaa eleettömästi verijäljen sorkkaan; koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä eikä palaa kehoituksestakaan, 
tuomitaan ensimmäinen hukka; tämän jälkeen taas hyvää jäljestystä; juuri ennen kulmaa koira etenee hieman 
jäljen sivussa, ohittaa kulman ulkokautta määrätietoisesti edeten niin kauas, että tuomitaan toinen hukka; aloitus 
kulmalta, toisella osuudella keskittyminen jälkeen on jo kärsinyt ja Jätkä noukkii hyviä tuoksuja oikealta ja 
vasemmalta; koira kuitenkin etenee jäljen suuntaisesti; lopulta Jätkä nostaa hetkeksi päätään ja ottaa sorkka-
polun eikä palaa itsenäisesti, kolmas hukka ja koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle, joka löydettiin ilmavainulla; 



toinen kulma ja makuu merkattiin nopeasti; osaava jäljestäjä, joka malttaessaan keskittyä vain jälkityöhön on 
taitava työssään. 
 
CRAB APPLE’S LION HEART 26652/14 s.4.4.2014 i. Fi Jva Crab Apple’s Coco Pops e. Raccoon’s Heartily 
Yours kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Luumäki 11.7. Meerit Kuparinen SPA 1. 
 
CRAB APPLE’S RAIN DROP 41444/13 s.6.7.2013 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se Jva Delichon Droplet e. Crab 
Apple's Cranberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Hamina KV 23.5. Zsusanna Vaczi-Balogh, Unkari NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 22 months old, too strong and too big but for this size very good bones and good proportion between head 
and body, nice dark eye colour, correct muzzle, a little bit too much skin, correct neckline, loose in backline, 
good deep chest, good hair quality, good temperament when moving. 
 
CRAB APPLE’S SODA POP 34551/11 s.2.5.2011 i. Fi & Ee Mva Allway’s Heartsteeler e. Crab Apple’s White 
Chocolate kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila AVO ERI 1. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro AVO EH. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Heavy male, masculine, too round in skull, too loose lips, correct earset, 
enough long neck, topline should be straighter, correct tailset, enough angulated front, needs more behind, 
needs more forechest and deeper ribcage, excellent coat and colour, excellent movements, needs better head 
carriage. 
 
DANCING FEET’S MIDNIGHT SPECIAL 40968/14 s.3.6.2014 i. Se(n) Mva Se Jva Westridge Sweet’N Spicey e. 
Se Jva Dancing Feet’s Walzing Lady kasv. Annika Varbäck, Ruotsi 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iso maskulii-
ninen pentu joka vielä varsin keskentekoinen kauttaaltaan, ei parhaassa karvassa, hyvä luusto, turhan pitkä 
runko, lihaksikas takaosa, pään linjat vielä kovin erisuuntaiset, erityisesti kuono tarvitsee voimaa, tilava rinta-
kehä, liikkeet ja kulmaukset saavat vielä asettua, hyväasentoinen häntä, reipas käytös. Mustasaari RN 6.6. 
Tiina Illukka JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas otsapenger, 
hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja luuston vahvuus, kapea rintakehä, painuneet ranteet, karvapeite 
kaipaa siistimistä, hyvät sivuliikkeet. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 16 months, too big in size, very good type, masculine, correct head, should be stronger in muzzle, 
correct earset, very good neck, topline should be more level, correct tailset, needs more front angulations, very 
good angulations behind, needs more forechest and body substance, too long in loin, excellent coat quality and 
colour, loose in elbows, moves typcically. 
 
DAVICO WIZARD WHISTLER Fi Jva 21964/12 s.26.2.2012 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-J 
Fi & Se Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.5. Heikki Pirhonen VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjattu lähtö, poika aloittaa reipas-
vauhtisen mutta hyvin maastoon sopivan jäljestyksen; työtä tehdään paikoin maa- ja paikoin ilmavainuisesti; 
makuista kaksi osoitetaan hyvin pysähtyen, kaksi ohitetaan; ensimmäisellä kulmalla laajat tarkistelut, kehoi-
tuksella jatkoon; katkokulma teetti tänään töitä mutta pitkän uurastuksen ja pohdinnan jälkeen suunta selviää 
itsenäisesti; kolmas kulma laajahkolla lenkillä, neljännen osuuden alussa jäljen sivuun, kehoituksin takaisin 
töihin; tullaan kaadolle, josta ohi; palautetaan ja otetaan puhdas jälki, uudelleen ohi; palautetaan kaadolle, 
sorkka ei kiinnosta tänään, koe keskeytetään. Kouvola 19.7. Satu Koski VOI 0 (0 pist). 
 
DAZZLINGTAILS A BOY LIKE DADDY Fi & Ee & Lv Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva BaltJV-10 LtJV-10 
EeJV-10 32278/09 s.16.5.2009 i. C.I.E Lt Mva V-10 Westerner Dance In Time e. Benchmark Chill'n Thrill kasv. 
Mari Hotti 
Jäljestämiskokeet: Imatra 6.6. Heikki Vesikko VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-12, e-3, f-4 = 42 pist). Lähtö osoitettiin, 
lähtee siitä reippaasti liikkeelle, etenee maavainulla lähes tarkasti jäljen päällä sopivaa kävelyvauhtia; osoittaa 
makuista kolme, ohittaa viimeisen; selvittää kulmat lähes jälkitarkati ja katkokulman rengastaen; lopussa kaato 
oli loivassa notkelmassa, kaato ohitettiin aluksi noin metri vasemmalta, edettiin lähes 20 metriä, pysähdyttiin ja 
palattiin lähelle kaatoa ja ilmavainulla suoraan kaadolle, jolle pysähtyi, nuuhki ja jäi paikoilleen. Imatra 12.7. 
Heikki Vesikko VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-10, e-2, f-4 = 41 pist). Ohjattu lähtö, etenee maavainulla pääasiassa 
jäljen päällä; ylittää makuun hiukan hidastellen, selvittää kulmat rengastaen, niistä katkokulma selvitettiin 
kahdeksalla renkaalla; menee kaadolle suoraan, pysähtyy ja poistuu. 
 
DAZZLINGTAILS BOY OF JOY Fi Mva HeJW-11 11692/11 s.23.11.2010 i. Muskettikoiran La Dolce Vita e. Ee 
Mva Ee JMva EeJV-09 Benchmark Flower Girl kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä VAL EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs 
kaunislinjainen uros, hyvä kaula joskin suorat lavat häiritsevät ylälinjaa, erittäin kapea edestä, eturaajat voisivat 
olla suoremmat, toivoisin kokoisekseen enemmän luustoa, kapea kallo, toivoisin täyteläisemmän kuono-osan, 
riittävä runko, hieman villava turkin laatu, reisi voisi olla leveämpi ja kintereet matalammalla, esiintyy erin-
omaisesti, liikkeet voisivat olla tehokkaammat. 
 
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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen uros, kaunis ilmeikäs pää, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvät raajat, erin-
omainen karvapeite, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 1 SA 
PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitoissa pysyvä, selvän sukupuolileiman omaava uros jolla hyvät 
mittasuhteet, hyvät pään linjat, tyypillinen ilme, hyvä runko, riittävä eturinta, voisi olla hieman voimakkaammin 
kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, tasapainoiset sivuliikkeet, hyvät 
edestakaisliikkeet. Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Correct head, too short upper arm, a little long in body, correct rear, moves well, good quality of coat. 
Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen KÄY ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 2½-vuotias, ryhdikäs kaunislinjainen uros jolla kauniit mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, tummat silmät, 
alaleuka voisi olla vahvempi, hyvä eturinta, hyvät suorat olkavarret, hyvä takaosa, oikeamuotoinen tilava rinta-
kehä, hyväasentoinen lantio, hyvät käpälät, turkki, hapsut ja häntä, tehokkaat sivuliikkeet. Savitaipale RN 2.5. 
Johan Juslin KÄY ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen uros jolla kaunis pään sivu-
kuva, hieman löysät silmänaukot, kaunis kaulan kaari, hyvä runko, hyvät takakulmaukset, toivoisin hieman 
enemmän luustoa, hyvä turkki ja liikkeet. Mikkeli RN 9.5. Eeva Resko KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, hieman pysty lapa ja ranskalainen 
edestä, hyvä luusto ja runko, hyvä takaosa, liikkuu riittävän pitkällä askeleella. Varkaus KV 17.5. Jouko 
Leiviskä KÄY ERI 1 SA PU3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs, hieman kookas, erin-
omaisen kaulan ja ylälinjan omaava, lanneosa voisi olla lyhyempi, hyvä runko ja eturinta, hieman lyhyet olka-
varret, hyvä kallo, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä ilme, hyvät käpälät, hyvä leveä reisi, hyvin kulmau-
tunut takaa, hyvän laatuinen turkki kauniissa kunnossa, hyvin kiinnittynyt ja kannettu häntä, liikkuu hyvin takaa, 
etuliikkeet voisivat olla vakaammat, esiintyy erinomaisesti. Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, Ruotsi VAL 
ERI 1 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilltalande champ med underbart temperament, 
vackert välskuret huvud, fint uttryck, välansatt hals, bra substans, kunde ha en stramare överlinje, bra bakställ, 
rör sig trevligt, vacker välskött päls, välvisad. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja VAL ERI 4. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 år gammal hane, maskulint huvud, i fine linjer, aning bred skalle, vackert 
uttryck, för lågt ansatta öron, vacker hals och manke, stark topline dock något lång, bra kors och svans-
ansättning, något kort bröstkorg, moderat vinklat, beväger sig med fin drive, bra päls och färg.  Jyväskylä KV 
22.11. Karl Eddie Berge, Norja VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, nice shaped head, 
lovely length, could have little more parallel lines, nice earset, lovely neck, correct topline, too falling in croup, 
nice tailset, could have little better spring of ribs, too long in loin, well angulated, moves with good reach and 
drive but roaching topline on move, nice tail carriage, excellent coat, steady temperament. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.5. Karla Sohlman VOI 2 (a-4, b-9, c-8, d-6, e-3, f-4 = 34 pist). Vinskille 
näytetään lähtömakaus ja sen tutkittuaan saatetaan erittäin hyvin jäljelle; alkaa sopivavauhtinen jälkityö, jossa 
käytetään pääosin maavainua; ensimmäinen osuus melkein jäljen päällä tai sen tuntumassa, tehden vain parit 
pikku pyörähdykset; ensimmäinen kulma, jolla katko, veretyksen lopussa ensin rengastaen hienosti mutta sitten 
Vinski päättääkin lähteä muihin hommiin ja tuomitaan ensimmäinen hukka; toisen osuuden alusta uusi yritys ja 
koko osuus hienosti vain parin pyörähdyksen saattelemana toiselle kulmalle, se teettää töitä mutta selviää 
omatoimisesti; kolmannen osuuden alussa sorkan jäljet pyörittävät Vinskiä, yksi kehoitus ja matka jatkuu; 
puolessa välissä laajempi lenkki ja loppu hyvin; kolmas kulma laajemmalla lenkillä neljännelle osuudelle, joka 
mennään hyvin; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; makauksista toisen osoittaa pysähtymällä, ensimmäinen ja 
neljäs päältä yli ja kolmannen kiertää vierestä ohi; Vinski osaa jäljestää hyvin, tänään oli menossa vähän liikaa 
”virtaa” ja se kostautuu kulmalla; metsän muut hajut saivat aikaan pyörimistä mutta kaadolle selvittiin ja ohjaaja 
saatiin lenkitettyä. 
 
DAZZLINGTAILS DONT MESS WITH ME 57074/12 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: Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppi-
nen, rungon mittasuhteilta sopusuhtainen uros jolla melko hyvä pää, oikea purenta, saisi olla kulmautunut edestä 
paremmin, hyvä kaula ja ylälinja, hieman luisu lantio, hyvin asettuneet korvat, oikea purenta, tummat silmät, 
hyvä karvan laatu, liikkuu edestä lyhyellä askeleella. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta KÄY EH 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen uros jolla oikeat mittasuhteet, oikean mallinen pää, 
kaunis ilme, riittävä kaula, selässä hieman pehmeyttä, oikein kulmautuneet raajat, hyvä rintakehä, luisu lantio ja 
matala hännän kiinnitys, hyvä karvan laatu, sopusuhtainen luusto, yhdensuuntaiset liikkeet mutta takapotku saisi 
olla tehokkaampi, hyvä luonne. Mikkeli RN 9.5. Eeva Resko AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut edestä mutta hieman kapea etuosa, hyvä luusto, hyvä runko mutta 
hieman lyhyt rintalasta, hieman jyrkkä lantio, erittäin hyvin kulmautunut takaa ja matala kinner, saisi liikkua 
hieman pitemmällä askeleella. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Sopivan kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava, kaunis kaula ja ylälinja, kapeahko kallo, löysähkö kaula-
nahka hieman häiritsee, eturinta voisi olla leveämpi, turhan litteä runko, reisi voisi olla leveämpi, hyvät tiiviit 
käpälät, riittävästi kulmautunut takaa, hieman villava turkin laatu, takaosa pyöristyy liikkeessä, liikkeet voisivat 
muutenkin olla tehokkaammat, erinomainen temperamentti. Rantasalmi RN 28.6. Annaliisa Heikkinen KÄY 
ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti KÄY EH 2. Jyväskylä KV 21.11. 
Vibeke Paulsen, Norja KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 år gammal hane av mycket god 
typ, maskulint huvud, härlig uttryck, bra hals och rygg, kort avfallande kors, för lågt ansatt svans, ok förbröst, bra 
välvet bröstkorg dock mycket kort, utmärkta proportioner, moderat vinklad, beväger sig med kort steg fram och 
bak, tilltalande färg, ok pälsstruktur. 
 



DAZZLINGTAILS EXTRA SPECIAL 35380/13 s.21.5.2013 i. Fi & Ee Mva Benchmark Indigo e. Benchmark 
Chill’N Thrill kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct head, correct neck, correct front and rear, little bit long in body, good quality of coat, moves well. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Liisa Pajala SPA 1. 
 
DAZZLINGTAILS GENTLEMAN LIKE DADDY 37912/14 s.12.6.2014 i. Fi & Ee Mva Fenbrook Change Is 
Gonna Come e. Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva Barecho Four Wheel Drive kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Virolahti RN 7.2. Paavo Mattila PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen pentu jolla on kaunis pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula, erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, 
erittäin hyvät raajat, lupaava karva ja hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen PEN 1 
KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen urospentu, hyvin 
kehittynyt rungoltaan, pään linjat voisivat olla hieman yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saa 
kehittyä, voisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä, hyvät kulmaukset takana, iän mukainen karvapeite, 
esiintyy iloisesti, liikkuu ryhdikkäästi, hieman korkea etuaskel. Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania JUN 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, nice head, nice expression, correct front and rear, a 
little bit too much skin in throat, could have better developed front but could be for the age, moves well with good 
drive. Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 10 kk, nuori uros, hyvät mittasuhteet ja ylälinja joskin lavat voisivat olla viistommat, kaunisilmeinen pää, 
vielä hieman voimakkaat otsaluut, tummat silmät, hyvä huulilinja, eturintaa tarvitaan lisää, edestä hieman kapea, 
hieman ulkokierteiset eturaajat, oikean muotoinen rintakehä, saa vielä vahvistua, hyvin kulmautunut takaa, hyvä 
luusto ja käpälät, yhdensuuntaiset tehokkaat liikkeet, hyvä iloinen häntä ja tuuhea turkki. Savitaipale RN 2.5. 
Johan Juslin JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean tyyppinen, sopivan kokoinen uros jolla 
hyvä raajaluusto ja rungon muoto, uloskierteiset vahvat käpälät, vahva lanneosa, hyvät takakulmaukset, pehmeä 
karvapeite, liikkuu hyvin sivusta. Mikkeli RN 9.5. Eeva Resko JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, hyvän tyyppinen nuori uros, kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, voisi olla 
paremmin kulmautunut edestä, kääntää oikeaa etujalkaansa hieman ulospäin seistessä, hyvin kehittynyt runko, 
normaalit takakulmat, liikkuu kauttaaltaan hyvin. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä JUN ERI 1 SA PU2 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, erittäin kaunislinjainen, erinomaiset mittasuhteet 
omaava, hyvä kaula, suorahkot lavat hieman häiritsevät ylälinjaa, hyvä selkälinja, kaunis pää jossa kauniit 
ilmeikkäät silmät, ikäisekseen riittävä runko ja eturinta, samoin luusto, hyvä takaosa, hyvät tiiviit käpälät, 
erinomainen hännän kiinnitys, tehokkaat maatavoittavat näyttävät liikkeet, erinomainen esiintyjä. Kellokoski ER 
6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong masculine 
head in good proportion, square muzzle, correct bite, dark eyes, good reach of neck on well laid shoulders, 
substantially boned legs, deep ribbed body, good rearquarters with good angulations and muscletone, moved 
well with good topline and tail action. Alavus KR 14.6. Pekka Teini JUN EH 4. Rovaniemi KV 20.6. Wera 
Hübenthal, Norja JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti JUN ERI 2. 
Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska JUN ERI 4. Heinola KR 23.8. Patric Ragnarson, Ruotsi JUN ERI 
1 SA. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi JUN ERI 1. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia JUN 
ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well in type, excellent head and expression, 
correct bite, enough angulations in front, superior limit of size, excellent topline, lovely movement. Kouvola RN 
11.10. Tuula Savolainen JUN ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 kk, nuori 
uros jolla hyvät mittasuhteet, kaula voisi liittyä sulavammin lapoihin, toivoisin yhdensuuntaisemmat pään linjat, 
kauniit tummat silmät, hyvä kuonon vahvuus, huulet voisivat olla hieman tiiviimmät, eturintaa tarvitaan hieman 
lisää, tilava rintakehä joskin hieman lyhyt rintalasta, hieman luisu kuitenkin leveä vahva lantio, hyvä raajaluusto, 
hieman ulkokierteiset eturaajat, hyvä turkin laatu ja hapsut, hyvä häntä, yhdensuuntainen edestakaisliike, 
etuaskel voisi olla pidempi. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 17 månader, mycket god typ, fantastiskt huvud och uttryck, för lågt ansatta öron, kort hals, lång 
rygg, något kort smalt kors, korrekt svansansättning, något kort bröstkorg, kort steil överarm, moderat vinklad 
bak, bra benstomme och foter, beväger sig något hektiskt framme, ok, bak, tilltalande färg, ok pälsstruktur. 
Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 months, 
masculine head, could have better parallel lines, nice earset, ok neck and topline, nice croup, balanced open 
angulation, little long in loin, needs to develop in ribcage, moves parallel but I want better reach, could have 
better silky coat and better temperament. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Voimakas, hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä voimakas kuono joka saisi olla hieman 
pidempi, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saa vielä täyttyä, tasapainoisesti kulmautunut, 
liikkuu tehokkaalla vapaalla askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja JUN ERI 
3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head and expression, lovely neck and shoulder, 
chest needs to develop, good bone, a little long in loin, happy mover, a bit too much coat, happy temperament. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Liisa Pajala SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Imatra 7.6. Esa Pekkarinen AVO 0 (0 pist). Nuori ”mörköikäinen” koira aloittaa alku-
makaukselta rauhallisen ilmavainuisen jäljestyksen, joka etenee jäljen sivuja tarkastellen; ensimmäinen osuus 
tarkasti, kulma hyvin, makuu osoitetaan; toisella osuudella tuuli teettää kokemattomalla koiralla runsaasti töitä ja 
kokemus ei riitä selvittämään tilanteita avoimemmilla paikoilla; ensimmäinen hukka tultaessa vanhasta metsästä 
nuoreen vesakkoon; toinen hukka ylitettäessä metsäkoneuraa; koiran keskittyminen alkaa osuuden loppu-
puolella herpaantumaan ja eteneminen loppuu täysin; tuomari keskeyttää yliajalle menneen jäljestyksen ja 
koiran kanssa edetään harjoitellen kaadolle; nuori kokematon koira, jolla keskittymiskyky ei ihan vielä riittänyt 
loppuun asti mutta kokemus tuo lisää jäljestämisvauhtia. 



 
DAZZLINGTAILS GREAT EXPECTATIONS 37913/14 s.12.6.2014 i. 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 KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A 
little bit heavy head for age, correct neck, could have better front, good ribcage, good ribcage, little bit long in 
body, correct rear, moves well. Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 10 kk, hyvät mittasuhteet, kaula voisi liittyä sulavammin lapoihin, hyvä pää, tummat silmät, 
hieman voimakkaat otsaluut, alaleuka voisi olla vahvempi, riittävä eturinta, edestä kapea, ulkokierteiset eturaajat, 
lyhyehköt olkavarret, hyvä rungon tilavuus, hyvä takaosa, hieman kapea lantio, yhdensuuntainen reipas liike, 
hyvä iloinen häntä, hyvä karvan laatu. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia KÄY EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good in type, correct bite, too much lips, a bit of dewlap, east-west in front, enough 
angulations behind, enough condition of coat for show, enough movement. Kouvola RN 11.10. Tuula 
Savolainen NUO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 kk, tiivis kompakti kokonaisuus, 
kaula voisi liittyä lapoihin sulavammin, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät tummat silmät, vahva kuono, ala-
leuka voisi olla hieman leveämpi, mussuja huulia voisi olla hieman vähemmän, hyvä eturinta, hyvä tilava rinta-
kehä, hyväasentoinen lantio, hyvin kulmautunut edestä ja takaa joskin hieman lyhyt olkavarsi, hyvä turkki ja 
hapsut, sivuliikkeessä pitkä rento askel, iloinen häntä. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Liisa Pajala SPA 1. 
 
DAZZLINGTAILS HOT CHOCOLATE 20976/15 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: Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin rakentunut pentu jolla on oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, 
hyvät raajat, karva saisi olla suorempi, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
DEBBIE'S BOWMORE DARKEST 25966/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. Fi 
& Se & No & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A little 
bit big size, excellent proportions of body, very good topline, a little bit straight angulation of shoulders but 
excellent angulation of forelegs, excellent set and angulation of hindlegs, nice head, nice coat, movement and 
temperament. Keminmaa RN 24.5. Tuula Savolainen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 
2 kk, hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, hyvä pään pituus, vielä hieman voimakkaat otsaluut, pehmeä ilme, 
tummat silmät, kuono saa vielä vahvistua, hyvä huulilinja, eturintaa voisi olla enemmän, tilava rintakehä, aavis-
tuksen pitkä lanne, hieman lyhyet joskin viistot olkavarret, hyvä takaosa, hyvä raajaluusto, hyvä häntä, etuliikkeet 
saavat vielä vakiintua, reipas sivuliike, hyvä turkki ja hapsut. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia 
JUN ERI 2. Kemi KV 19.7. Wilma Weijmans-Strijbos, Alankomaat JUN ERI 1. Rovaniemi RN 22.8. Eeva 
Rautala JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. 
Taipumuskokeet: Kolari 28.8. Nina Janné SPA 1. 
 
DEBBIE'S GHOST LOVE SCORE 32249/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva JV-09 Puttifar 
Happy Go Lucky e. Fi Mva Pohj & Fi & Se & No Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Helsinki PN 5.12. Åge Gjetnes, Norja BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
type and proportions, well shaped head, would prefer less loose skin, well set ears, nice neck and topline, tailset 
bit too low, lacks forechest and bone substance, well bodied, active and effortless on the move. Helsinki PN 
6.12. Marja Kosonen BABY 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja 
koko, oikeat mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä eturinta, vahva runko ja lanne, hyvä raajaluusto, tasapainoisesti 
kulmautunut, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa hienolla pitkällä sivuaskeleella, oikean laatuinen karva 
tulossa, hieno luonne. 
 
DEBBIE'S HEART OF CHAMPION 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 10.1. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of hindlegs, very good 
angulation of shoulders but forelegs set a little bit outside, excellent shape of ribs, nice male head, very nice 
coat, movement and temperament. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kauniit pään linjat ja miellyttävä ilme, hyvä kaula, riittävät etukulmaukset, hyvä selkä, aavistuksen pitkä 
lanne, hyvä hännän kiinnitys ja takaosa, liikkuu hyvin, sopiva askelpituus, hieman pehmeä turkki. Lapinlahti RN 
13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A little small 
in size, beautiful head, good proportioned body, good earset, correct angulations but little short in shoulders, the 
chest is ok but needs more ribcage, good topline and coat, good movement. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, 
Iso-Britannia AVO ERI 3. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan AVO EH. Rovaniemi RN 22.8. Eeva 
Rautala AVO ERI 2. 
 
DEBBIE'S LUCKY PHANTOM 57515/10 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 10.1. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size, I would prefer a little bit shorter body, excellent topline, excellent forechest, excellent set and 
angulation of legs, very nice head, nice coat, movement and temperament. 



 
DELICHON DRIZZLE 44005/10 s.10.7.2010 i. Westerner Cisco Kid e. Fi & Se Jva Delichon Cirrus kasv. Kati 
Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 26.4. Veijo Suoranta AVO 1 (a-5, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Briio rauhoi-
tetaan, hyvä ohjattu lähtö, alkaa pääosin maavainuinen jäljestys; osuuksien lopussa pienet tarkistukset; ensim-
mäinen kulma yli, toinen merkataan hyvin, kaadon osoittaa nuuhkimalla; hyvää sopivauhtista jäljestystä, koke-
muksen myötä varmuus ja into varmasti lisääntyvät. 
 
DELICHON DROPLET Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se Jva 44004/10 s.10.7.2010 i. Westerner Cisco Kid e. Fi & 
Se Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 26.4. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Alku-
makaukselta ohjatusti jäljelle, vauhti on sopivaa ja työ sekä maa- että ilmavainuista; ensimmäinen ja kolmas 
suora jälkitarkkaa työtä, toisella pari pientä tarkistusta ja viimeisellä heti makauksen jälkeen pieni suunnan 
tarkistus; makaukset merkataan ja joka toinen oikein urosmaisesti; katkokulma jäljentekijöiden jälkiä seuraten, 
toinen pienellä tarkistuksella ja kolmas tarkasti; jälkeä pitkin kaadolle, jota pysähtyy nuuhkimaan ja nuolemaan; 
varma suoritus jälkiparilta. Pyhtää 3.5. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-3, f-5 = 42 pist). Reipas 
lähtö, melko tarkkaa jäljestystä; katkokulmalla runsasta pyörimistä, samoin toisella, kolmas tarkimmin; makuista 
kaksi yli, kaksi tarkistaen; viimeisen osuuden lopussa runsaat hirven jäljet aiheuttavat pyörimistä; kaatokäytös 
hyväksytty. Luumäki 10.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Jukkis rauhoitetaan 
ja sille osoitetaan alkumakaus, makaus tutkitaan ja aloitetaan hyvin etenevä ja jälkitarkka jäljestys; työtä tehdään 
pääosin maavainuisesti jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä; makaukset osoitetaan kaikki hyvin 
pysähtyen, kulmat pienin suunnantarkistuslenkein; katkokulma hieman jäljen sivussa ja tarkistuslenkillä jäljen-
tekijän jälkiä hyväksikäyttäen uudelle osuudelle; kaadolle suoraan, sorkan tutkii ja jää vierelle; hieno päivän 
avaus ja hieno suoritus koirakolta. Imatra 7.6. Esa Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-9 c-9, d-12 e-3, f-5 = 44 pist). Koira 
aloittaa alkumakuun tutkittuaan reippaan yli-innokkaan ilmavainuisen jäljestyksen; osuuden alussa ehditään 
tarkastamaan niin riistanruokinta kuin pienpetoloukkukin; ensimmäinen makuu tarkistetaan kiivaasti syöden ja 
kuopien, loppuosuus tarkasti; kulmasta yli, suurehko rengastus ja haku kulman takana kunnes suunta selviää; 
toinen osuus tarkasti, katkokulma jalanjälkiin tukeutuen; kolmannen osuuden lopulla pieni rengastus ja kulma 
takalenkillä; viimeisellä osuudella tarkkuus herpaantui ja tarkistukset lisääntyivät; kaadolle suoraan ja se 
kiinnostaa; makuut kaikki osoitetaan riittävästi, ensimmäinen ja viimeinen perusteellisesti syöden; osaava 
jäljestäjä, jolla yli-innokas alku ehkä kostautui lopun herpaantumisena. Kouvola 14.6. Asko Kukkola VOI 1 (a-6, 
b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Lähdön tuntumassa Kati kysyi Jukkikselta mikä on homman nimi; näin 
Jukkiksen tarina alkaa: lähtömakaus tutkitaan hyvin ja lähdetään ihanan rauhalliseen jäljestykseen käyttäen 
maavainua jälkeä edetessä; ensimmäinen osuus mallikasta jäljestystä, yhdellä pienellä lenkillä kulmalle, mikä 
tarkasti, seuraavalle osuudelle; toinen osuus hienoa jäljestystä kulmalle, missä myös katkos; tutkii kulman 
taustan ja nopeasti löytää seuraavan osuuden mitä jäljestetään hyvin yhdellä pienellä lenkillä kulmalle; kulma 
hyvin ja viimeinen osuus hienoa jäljestystä kaadolle minkä osoittaa selvästi; makauksista kaksi osoittaa 
miehekkäästi jalkaa nostaen ja kaksi nopeasti nyökäten; lyhykäisyydessään Jukkiksen tämän päivän tarina 
Katille on hyvin selkeä, kyllä minä oman tehtäväni osaan; vain pieniä puutteita tämän päivän suorituksessa. 
Luumäki 2.8. Esa Pekkarinen VOI 1 (49 pist). Kouvola 9.8. Mari Tilles VOI 1 (47 pist). Tammela 16.8. Juhani 
Heikniemi VOI 1 (47 pist). Kolari 30.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-5, b-9, c-8, d-12, e-3, f-4 = 41 pist). 
Alkumakaus tutkitaan ja siitä ohjatusti jäljelle, ohjaaja jarruttaa vauhdin sopivaksi; Jukkis työskentelee 
pääasiassa maavainulla; ensimmäisellä suoralla pieni pisto porojen jäljille; katkokulma kaartaen uudelle suoralle, 
muut kulmat hyvin; kulman jälkeen pistot jäljen sivuille; makauksen kohdalla ollaan jäljen sivussa ja se jää 
merkkaamatta, muut makaukset merkataan; kolmannen suoran loppupuolella muiden hajujen tutkiminen jäljen 
sivuilla hieman häiritsee etenemistä, samoin viimeisellä suoralla; jälkeä pitkin kaadolle, jota pysähtyy 
nuuhkimaan. Lohja 6.9. Jessika Järviniemi VOI 1 (47 pist). 
 
DELICHON EARTHQUAKE 25716/12 s.28.3.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Fi & Se Jva 
Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 2.8. Esa Pekkarinen AVO 1 (47 pist). Kolari 30.8. Juhani Heikniemi AVO 3 (a-4, 
b-2, c-8, d-8, e-3, f-2 = 27 pist). Eci rauhoitetaan ja alusta ohjatusti jäljelle, Eci käyttää melkein koko ajan maa-
vainua, myös silloin kun tuuli tuo viestin jäljeltä; jälkitarkkaa työtä jäljen puoliväliin asti, silloin tehdään laaja kaar-
ros jäljen sivulla; kulmat oikaistaan ja makaukset jäävät merkkaamatta; viimeisellä suoralla kaksi kertaa make-
ampien hajujen perään kauas pois jäljeltä, tuloksena hukat; jälkeä pitkin sorkalle, jota pysähtyy nuuhkimaan. 
 
DELICHON FOREST RANGER 49988/13 s.8.9.2013 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Fi & Se 
Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen  
Näyttelyt: Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis hyvin 
rakentunut uros, hyvän mallinen pää, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja raajat, sopivat kulmaukset, hyvä 
suora karva, eturintaa voisi olla hieman enemmän, liikkuu hyvin kun malttaa, vilkas miellyttävä käytös. 
 
DOBBY ELF 40353/14 s.4.6.2013 i. Goldengroves Gripper e. Elska of Eyjafjallajokull kasv.  
Taipumuskokeet: Janakkala 13.6. Liisa Pajala SPA 1. 
 
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 31.5. Jyrki Rasinpää AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Sulo nuuhkii 
tarkasti alkumakauksen ja lähtee sopivavauhtiseen jäljestykseen pääasiassa maavainua käyttäen, tukeutuen 
myös ilmavainuun; ensimmäisellä ja kolmannella osuudella tarkistuslenkit jäljen sivulle, muuten jäljestys on 
tarkkaa ja veretyksen tuntumassa kulkevaa; molemmat kulmat tarkasti ja makaukset merkataan; suoraan 
kaadolle jota jää tutkimaan; erinomainen suoritus aloittelevalta parivaljakolta. 
 
DRIALTY DANCING WITH FIRE 23690/15 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: Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Handsome head, dark tight eyes, good neck, good topline and tailset, enough bone, 
short in loin, good rear angulation, well let down hocks, moved well. 
 
EBEN’S MY BOY IS NO FOOL 15111/15 s.17.12.2014 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Eben’s My Girl Rules 
kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Nice masculine head, good reach of neck, nice forechest, good bone, nice upper body, good backend 
and tailset, moved with a good stride and keeping a merry style. 
 
EBEN’S MY BOY IS TITANIUM 44014/12 s.3.7.2012 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Tva Great Escape Rules 
Are For Fools e. Fin & Ee Mva Ee VMva TlnVW-13 Fenbrook That’s My Girl kasv. Eva Bensky 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 3.5. Hannu Palonen AVO 0 (0 pist). Reipas maavainuinen lähtö; melkein heti jäljen 
sivuun eikä selviä sieltä takaisin, hukka; kulma tarkasti; heti toisen osuuden alkuun kaksi määrätietoista poistu-
mista riistan jäljille, hukat; koe keskeytettiin, tultiin harjoitusmielellä kaadolle; ajoittain tarkkaa jäljestämistä mutta 
riistan jäljet veivät aina voiton. 
Luonnetesti: Tuusula 26.4. Anu Hatunpää ja Auli-Riitta Kiminki LTE (110 pist). 
 
EBEN’S MY BOY THE DRUMMER 44588/13 s.21.7.2013 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Eben’s Want To Be 
My Girl kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Strong masculine head with good proportions, correct bite, good reach of neck, good point of shoulder 
and upper arm, proper bone, good ribbed body, rearquarters of good angulations with muscled thigh, good 
tailset, moved well with typical cocker action. 
 
EBEN’S MY LITTLE DRUMMER BOY 44585/13 s.21.7.2013 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Eben’s Want To 
Be My Girl kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct type, typical head, good expression, correct earset, level bite, straight shoulders, needs more 
angulations behind, short neck, correct coat, a little loose in elbows, movement should be better. 
 
EDWIN SCHÖNEZ 46932/12 s.6.6.2012 i. C.I.B Sk Mva Cz JMva Backhills I Like It e. Alizée Schönez kasv. Zoja 
Schönigerova, Tsekki 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Trevlig ung 
hane, typmässigt, mycket bra, bra proportioner, maskulint välformat huvud, ok uttryck, korrekt bett, välansätta 
öron, bra hals och överlinje, ok ansatt svans, bra ben och tassar, bra sidorörelser, ok fram och bak, mycket 
vänlig, kunde ha varit ännu lite mera merry cocker, mycket bra pälsstruktur, mycket välvisad. 
 
EISENFEST ARCTIC BLUEBERRY 19334/14 s.19.2.2014 i. Lecibsin Stars In The Sky e. Raccoon’s Super Girl 
kasv. Kirsi Vallittu 
Näyttelyt: Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Enough type, correct bite, too much dewlap, enough angulations in front, long loin, I’d like coat in better condition 
and better form. 
 
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 17.5. Taina Ketola AVO 2 (a-4, b-7, c-6, d-13, e-3, f-3 = 36 pist). Lähtö tutki-
taan, hyvin ohjattuna alkukrepitys; alkaa pääosin maavainuinen jälkiuran päällä etenevä työskentely, yksi pieni 
lenkki ensimmäisellä osuudella, makuu merkataan erinomaisesti, kulma kolmella tarkistuslenkillä; jatketaan hetki 
hyvin kunnes tullaan ojalle, juo ja tekee tarkistuslenkkejä, hetki paluujälkeä, löytää oikean suunnan mutta lähtee 
uudelleen lenkeille, hukka; tämän jälkeen työskentely muuttuu ilmavainuiseksi, edetään pieniä tarkistuksia 
tehden ja jäljen päällä aaltoillen, makaus merkataan erinomaisesti, kulma pienellä lenkillä; ennen kaatoa käy-
dään merkkaamassa supin jätöskasa, jatkaa itsenäisesti kaadolle, jää tutkimaan sorkkaa. Hämeenlinna 2.8. 
Veijo Suoranta AVO 3 (23 pist). 
Rallytoko: Hattula 26.7. Pia Heikkinen ALO – (0 pist). Hollola 30.8. Pia Heikkinen ALO HYV (98 pist). 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 14.6. Anu Haapakoski ja Pirjo Kelloperä. 
 
ELMERS GOLDMINE CHARLIE BROWN 56303/11 s.10.11.2011 i. Westerner Light The Sky e. Elmers 
Goldmine Precious Heart kasv. Helena Partanen 



Jäljestämiskokeet: Närpiö 25.5. Toni Tunkkari VOI 2 (a-6, b-7, c-8, d-9, e-3, f-4 = 37 pist). Ohjattu lähtö, koira 
merkkaa alkumakauksen ja alkaa rauhallisesti etenevä jäljestys mutta osuuden puolivälissä vastaan tullut 
katkennut puu on pelottava ilmestys koiralle ja ohjaaja joutuu kehoittamaan koiraa pariin kertaan; hiljalleen 
jäljestys alkaa etenemään reippaaksi vauhdiksi ja jäljestys pysyy tarkkana muut osuudet; katkokulman koira 
selvittää muutamin pistotarkistuksin mutta hirven jäljet johdattavat harhaan ja koira ottaa paluujäljen; muut 
kulmat koira suorittaa tarkasti; makauksista ylittää ensimmäisen, muut merkkaa selkeästi pysähtyen tutkimaan 
makuita; kaadon osoittaa varmasti jääden kaadolle nuuhkimaan sorkkaa. 
 
ELMERS GOLDMINE EASY FRIEND 21468/13 s.24.2.2013 i. Westerner Light The Sky e. Elmers Goldmine 
Precious Heart kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. An 
honest boy but would like to see more enthusiasm, adequate head, would prefer more lay of shoulder, compact 
body, good tailset, good coat, well boned to foot. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome head with good proportions, correct bite, good reach of 
neck, well laid shoulders, good forechest, point of shoulder and upper arm, substantial bone, well padded feet, 
strong rearquarters and good angulations, moved ok, would prefer more stride, kept good topline. Mynämäki RN 
7.6. Axel Komorowski, Saksa AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Beautiful boy in correct size and proportion, excellent coat, nice masculine head, excellent strong topline, nice 
chest and forechest, could be little stronger in front, well angulated, powerful movement, nice temperament. Pori 
KV 1.8. Markku Kipinä AVO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP. Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi AVO 
ERI 2. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia AVO ERI 2 SA PU3 VASERT. Seinäjoki KV 24.10. Inga 
Siil, Viro AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent male, in type and size and proportions, 
beautiful masculine head and expression, correct earset, excellent topline, well angulated and bodied, excellent 
spring of rib, excellent coat quality and colour, typical movement but needs more power in action. 
 
ELMERS GOLDMINE MAL-COM 13753/15 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 KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, 
excellent type and size, masculine, correct proportions, typical head but muzzle should be stronger, excellent 
temperament, correct earset, excellent neck, too straight in front angulations, needs more forechest, good depth 
of ribcage but should be better ribbed, very good hind angulations, excellent tailset, very typical movements, 
excellent coat quality for age. 
 
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: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, 
excellent type, size and proportions, masculine, very nice head and expression, excellent ears, excellent neck, 
topline and tailset, well angulated front and rear, needs more forechest, excellent ribcage and body, excellent 
bone, coat and colour, excellent temperament, moves typcially but short in front step. 
 
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: Janakkala 7.2. Hannele Pirttimaa ALO HYV (94 pist). Hattula 26.7. Pia Heikkinen ALO HYV (99 
pist). Hollola 30.8. Pia Heikkinen ALO HYV (96 pist) RTK1. 
 
ENGELBERT VOM SCHLOSS HELLENSTEIN 46299/14 s.2.4.2014 i. Royal Dragon vom Schloss Hellenstein 
e. Midwinter Kimberly Lady Blue kasv. Monika Bollinger, Saksa 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola JUN ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, strong nice 
forechest, very nice head and neck, nice coat, movement and temperament. Raahe RN 31.1. Tiina Illukka JUN 
ERI 2 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, hyvin kehittynyt, erittäin kaunis, 
maskuliininen pää, pitkä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vahvat raajat, suora selkälinja, lyhyt lantio, 
liikkuu ja esiintyy hyvin, kaunis karvapeite. Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen JUN EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas, hyvän tyyppinen ja hyvin liikkuva nuori uros, hyvä pään profiili, hyvä 
kaula mutta turhan paljon löysää nahkaa, hieman etuasentoiset lavat, vankka runko, hyvä takaosa, ystävällinen 
luonne. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, lupaava uroksen pää joka voisi olla hieman kuivempi, sopiva kaula, 
tasapainoiset kulmaukset, vahva luusto, lupaava eturinta, oikean mallinen aavistuksen pitkä runko, kaunis karva, 
reipas luonne, liikkuu hyvin. Kajaani RN 24.5. Astrid Lundava, Viro JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis vahva pää, kaunis ilme, erittäin hyvin asettu-
neet korvat, elegantti kaula, hyvä selkälinja, kunnon hännän kanto, erittäin hyvin rakentunut rintakehä, korrekti 
edestä, hieman ahdas vielä takaa, liikkuu hyvällä askeleella, erinomainen luonne. Raahe RN 1.8. Katja 
Korhonen NUO EH 2. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi NUO ERI 2. 
Taipumuskokeet: Vieremä 26.7. Jaana Heiskari SPA 1. 
 
FELAMO STAR BRADY METCSP.1993/13 s.1.8.2013 i. Athina’s Product Noble By Nature e. Fairy Tale of 
Dolly’s Style kasv. Monika Fehervari, Unkari 



Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år 
gammal hane, mycket god typ, maskulint huvud, bra uttryck, kort hals bra rygg, smalt kors, korrekt svans-
ansättning, grunt förbröst, något kort bröstkorg, moderat vinklat fram och bak, beväger sig med kort framsteg, ok 
bak, smal i fronten, bra päls och färg. 
 
FENBROOK AIN’T NO OTHER C.I.B Fin & Ee Mva HeVW-14 43908/06 s.2.8.2006 i. No Mva Travis Vital Spark 
e. C.I.B Fin & Ee Mva Manaca’s Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET BIS3-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunis ja hyvässä kunnossa esitetty 8-vuotias veteraaniuros, sopusuhtainen rakenne, hyvät 
mittasuhteet, tyypillinen ilme, varsin hyvät pään linjat, hyvä eturinta, sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä hännän 
kiinnitys, tyypillinen karvapeite, liikkuu erinomaisesti sivulta, esiintyy reippaasti ja iloisesti. Lahti KV 21.3. Johan 
Andersson, Ruotsi VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8½ år, av tilltalande 
modell, maskulint välformat huvud med fint uttryck, bra hals, bra kropp och benstomme, rör sig med utmärkt steg 
och den rätta attityden, bra päls, trevlig temperament, välvisad. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-
Britannia VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Male head with good proportions, correct bite, 
strong neck, good forechest, ample boned legs with neat feet, well ribbed body, rearquarters with good 
angulations and muscletone, correct tailset, moved well with good action. 
 
FENBROOK BLACK MOON RISING Fi & Ee Mva EeV-15 25415/13 s.24.3.2013 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & 
No & Ee & Lt & Nl Mva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeV-14 V-14 Coastline Johnny B.Good e. 
Fenbrook Moon Flower kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Oikean kokoinen, tiivis, sopusuhtainen, ryhdikäs uros, oikeat mittasuhteet, tyypillinen ilme, hyvä eturinta 
ja runko, sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, tyypillinen karvapeite, liikkuu halutessaan tasa-
painoisesti. Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi NUO ERI 1 SA PU3 SERT VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Snart 2 år, trevlig modell, vackert huvud med mjukt uttryck, fin hals, harmoniskt vinklad, 
kompakt substansfull kropp, typiska rörelser, bra pälskvalitet, trevlig temperament, välvisad. Tampere KV 3.5. 
Gert Christensen, Tanska AVO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 25 months, long 
masculine head and expression, scissor bite, nice dark eyes, low well set ears, good neck and topline, well set 
tail, body may not be heavier, well angulated, moves well, good coat, nice temperament. Marttila ER 17.5. Virpi 
Montonen AVO ERI 2 SA. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PU1 SERT FI 
MVA VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head with good proportions, square muzzle and 
correct bite, good forechest, moderate neck, well laid shoulders, substantial bone, good point of shoulder, deep 
well ribbed body, strong rearquarters, well padded round feet, moved well, freely with good stride keeping level 
topline and merry action. Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen KÄY ERI 2 SA PU4. Helsinki KV 25.7. Hans 
Lehtinen VAL ERI 1 SA PU3 VACA. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi VAL ERI 2 SA PU3. Joensuu KV 
8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti VAL ERI 1 SA PU2 VACA. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska VAL 
ERI 1 SA PU ROP RYP2. Kotka KV 15.8. Tiina Taulos VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Heinola KR 23.8. 
Patric Ragnarson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia VAL ERI 1 SA PU1 
ROP. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, good head, well angulated in front, enough behind, merry movement. Hyvinkää RN 20.9. Paavo 
Mattila VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros jolla kaunis ilmeikäs pää 
jossa otsapenger voisi olla hieman selvempi, kaunis kaula, erinomainen runko, luusto ja kulmaukset, tyylikäs 
ylälinja, erinomainen karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha 
Whiting, Iso-Britannia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome head with dark eye, well 
set ears, strong neck, good shoulder placement, ample bone, tight elbows, well rounded quarters, moved well 
keeping topline. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 2 år gammal hane av utmärkt typ, vackert välskuret huvud, härlig uttryck, för lågt ansatta öron, bra hals, 
manke, rygg, kors och svansansättning, bra substans, bra välvet bröstkorg, fina proportioner, bra benstomme, 
moderat vinklad, beväger sig med fin flyt sett från alla håll, fantastisk päls och färg. Jyväskylä KV 22.11. Karl 
Eddie Berge, Norja VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, masculine head, 
could have more parallel lines, excellent set of ears, nice neck and topline, good croup and tailset, nice spring of 
ribs, too long in loin, balanced angulation, moves with good reach and drive, happy cocker tail, excellent 
trimming on excellent coat, happy temperament. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen VAL ERI 2 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, hieman lyhyt ja syvä kallo, hyvä kaula ja ylälinja, 
hyvä runko ja luusto, liikkuu vapaalla tehokkaalla askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo 
Buvik, Norja VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, good proportions, head 
could have more parallel lines, eyes a little round, nice neck, a little straight in shoulder, lovely legs and feet, well 
angulated, croup a little flat, steady mover, plenty of coat with a few mats underneath, happy temperament. 
 
FENBROOK CHANGE IS GONNA COME Fi & Ee Mva 33636/11 s.26.4.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & 
Ee & Lt & Nl Mva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeV-14 V-14 Coastline Johnny B.Good e. Travis 
Maine Line kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 4 årig championhane av mycket tilltalande modell, maskulint huvud med mycket vackert 
uttryck, fin överlinje, typisk vinklad, kompakt kropp, kraftig benstomme, typiska rörelser, bra päls, trevlig 
temperament, välvisad. Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi VAL ERI 2 PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Masculine boy, good proportions, very nice head and expression, good earset, beautiful eyes, a bit 



upright in shoulder, very good forechest and upper arm, short in ribcage, a bit long in loin, a bit steep in croup, 
normal angulations in rear, good reach and tail activity, could be firmer in topline, very good coat quality, lovely 
temperament. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Masculine head with good proportions, square muzzle, correct bite, good reach of neck and 
forechest, substantial bone, neat feet, well ribbed body, strong rearquarters with good angulations, moved well 
with good merry action. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, in excellent show condition, correct type and typical head, good body 
substance, well sized and proportioned, quality coat, correct angulations and movement, well presented. 
Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen VAL ERI 1 SA PU1 ROP RYP1 BIS4. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha 
Whiting, Iso-Britannia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome headed dog, dark eye, 
well set ears, moderate neck going into well placed shoulders, good forechest, well padded ribs, tight elbows, 
moves soundly and true keeping topline. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet, hieman suuret ja pyöreät silmät, 
hyvä kaula, hieman pyöreyttä selkälinjassa, hyvä runko, liikkuu vapaalle tehokkaalla askeleella, hyvä karvan 
laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, compact with lot of substance, eyes a little too round and prominent, nice neck and shoulders, 
well angulated, a little short in croup, sound mover, good coat quality, happy temperament. 
 
FENBROOK HIJACK MY HEART HeW-15 31504/14 s.27.4.2013 i. Fi Mva Keladity Wait Tan See e. Fenbrook 
Say No More kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good strong masculine head with good proportions, correct bite, good reach of neck on well laid 
shoulders, good forechest, substantially boned legs, neat rounded well padded feet, deep ribbed body, good 
strong rearquarters, good angulations and well muscled thighs, moved well keeping topline and correct tail level. 
Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen JUN ERI 1. Hyvinkää RN 9.8. Helin Tenson JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. 
Heinola KR 23.8. Patric Ragnarson, Ruotsi JUN ERI 3. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia JUN ERI 1 SA 
PU4. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Well in type, excellent expression, very elegant neck, very well angulated in shoulder and behind, square 
body, good coat for junior, good movement. Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila JUN ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut uros, kaunisilmeinen pää jossa otsapenger voisi olla hieman 
selvempi, hieman niukat huulet, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hyvä luusto, sopivat kulmaukset, lupaava 
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia JUN ERI 2 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head but not overdone, warm gentle expression, well off 
the bone, neat feet, well laid shoulders, well muscled quarters, moved with style. Helsinki KV 5.12. Vesa 
Lehtonen NUO ERI 1 SA PU1 HeW-15 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Napakka 
kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvällä aske-
leella mutta taka-askel voisi olla tehokkaampi, kauniit sulavat linjat, hyvä karvan laatu. 
 
FENBROOK SURE FIRE WINNERS 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: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of 
legs, excellent strong body in all, strong forechest, nice shape of ribs, beautiful head, very nice coat, movement 
and temperament. Marttila ER 17.5. Virpi Montonen NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Kellokoski ER 6.6. Gill 
Pearce-Gudger, Iso-Britannia NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome male head, 
dark eyes, gentle expression, correct bite, good reach of neck on well laid shoulders, good forechest and point of 
shoulder, substantially boned legs, deep well ribbed body, strong rearquarters, good angulation and muscled 
thigh, moved well with good stride keeping level topline, carried his tail a little higher than I would prefer. Salo 
KR 13.6. Des Manton, Irlanti AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen VAL ERI 2 
SA PU2. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen VAL ERI 3 SA. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen KÄY ERI 1 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Napakka kokonaisuus, hieman lyhyt ja takaluisu kallo, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvä runko ja luusto, liikkuu ryhdikkäästi iloisella ja tehokkaalla askeleella mutta askel saisi olla hieman 
pidempi, hyvä karvan laatu. 
 
FIELDLAN EASYBEAT Fi Jva 29648/12 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 
Jäljestämiskokeet: Hailuoto 17.5. Antti Koski VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Koira tuodaan 
lyhyessä narussa alkumakaukselle, se nuuhkaistaan ja siitä innokkaasti itsenäiseen jälkityöhön; ohjaaja jarrutti 
vauhdin hyvin maastoon sopivaksi, työskentely on koko jäljen matkan tarkkaa; kolmannen osuuden alussa 
edetään hetki jäljen suuntaisesti tuulen alapuolella, muutoin koira ei poistunut veritykseltä; makauksista kaksi 
ensimmäistä osoitettiin nuuhkaisten, viimeisillä makauksilla mentiin vauhdista yli; ensimmäisen kulman veretön 
katkos ratkaistiin kulkemalla veritys loppuun ja siitä yhdellä rengastuksella jatkoon, toinen kulma jäljen myötäi-
sesti, viimeinen ratkaistiin narun mitan tarkistuksella; kaadolle suoraan kuono ylhäällä, jää sorkalle; hieno jälki-
tarkka suoritus, pieniä puutteita makauksilla. Pyhäntä 31.5. Juha Pelttari VOI 0 (0 pist). Koiralle näytetään alku-
makaus, siitä innokkaasti jäljelle, edetään maavainulla jäljen molemmin puolin; ensimmäisen osuuden alku-
puolella poistuu jäljeltä, josta hukka; syyksi paljastuu hirvi ja vasa, jotka näkyivät edessä päin; puhdas jälki, 
loppuosuus tarkkaa, makaus yli; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää hakemalla; toisen osuuden alussa 



ilmeisesti hirven makuu, koira kävi tarkastamassa jäljet, palasi takaisin; toinen loppuosuus tarkkaa aina kulmalle, 
josta suoraan yli aivan hukkaan asti; puhdas jälki, tarkasti osuuden puoliväliin, josta määrätietoisesti pois jäljeltä, 
kolmas hukka ja koe keskeytetään; toisen ja kolmannen makuun merkkaa; hyvin innokas koira mutta tänään 
metsän hajut veivät voiton jälkityöstä. Pyhäntä 16.8. Juha Junkala VOI – (0 pist). Pyhäntä 6.9. Toni Tunkkari 
VOI 1 (42 pist). 
 
FINEMOON BALANCE OF POWER 36284/13 s.18.5.2013 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Finemoon True 
Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Masculine head with good proportions, correct bite, good forechest, moderate neck, well laid shoulders, 
ample bone, good upper arm, deep ribbed body, good rearquarters, angulations and muscled thighs, moved well 
with good stride keeping topline, tail carried higher than I prefer. Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson AVO ERI 1 SA 
PU1 SERT ROP. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia AVO ERI 3. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha 
Whiting, Iso-Britannia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Square muzzle, kind expression, 
excellent neck and forearm, good legs, bone and neat feet, barrelled ribs, short loin, well rounded rearquarters, 
moves soundly, super tail action. 
 
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: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Strong masculine head with square muzzle, good reach of neck, well laid shoulders, good forechest, 
ample bone, well padded feet, well ribbed body, strong rearquarters, good angulations, moved well keeping 
good topline. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Hämeenlinna ER 
17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head 
with dark eye, well set ears, good lay of shoulders, deep chest, well off for bone, neat feet, strong powerful 
rearquarters, moved ok. 
 
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: Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi JUN EH 3. 
 
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: Kauhava RN 9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet ja luusto, oikealinjainen vielä kapea pää, kaunis ilme, tummat silmät, hyvät 
korvat, hyvä ylälinja ja hännän asento, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, vielä pentu-
turkissa, lupaava kokonaisuus. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia PEN 1 KP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Good masculine head with correct bite, strong muzzle, good reach of neck and 
forechest, good bone and legs, good ribcage and backend, well toned rearquarters and good tailset, moved well 
with good stride and keeping good topline. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN EH. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 12 months, excellent type, size and proportions, masculine, very nice head, pleasing 
expression, excellent earset, excellent neck, topline and tailset, too straight in upper arm, well angulated behind, 
needs more forechest and better spring of ribs, excellent body for age, very good coat and colour, loose in 
elbows, needs more power in his movement and better head carriage. 
 
FLUSHING MEADOW’S DIRAC Fi Mva 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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila KÄY ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen uros, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko, aavistuksen suora, eturintaa voisi 
olla enemmän, erittäin hyvä ylälinja ja takaosa, hyvä karva, erittäin hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Kouvola 
RN 7.3. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin sopusuhtaisesti rakentunut 
mutta turhan kookas uros, selvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, pään linjat 
voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät kulmaukset takana, hyvä eturinta, tyypillinen karvapeite, iloinen esiin-
tyminen, liikkuu hyvin sivulta, hyvät taka- ja etuliikkeet. Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi KÄY ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nästan 2 år, kraftig hane, maskulint huvud med bra längd, kunde vara 
mer utfylld i nospartiet, tillräcklig hals, normalt vinklad, bra kropp för åldern, kraftig benstomme, skjuter upp 
länden i rörelser, rör sig med tillräcklig steglängd, bra pälskvalitet, trevlig temperament, välvisad. Jyväskylä RN 
22.3. Kirsti Louhi KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, vahvaluustoinen, 
lanneosaltaan hieman pitkähkö uros, kauniit pään sivulinjat, oikea purenta, saisi olla kulmautunut edestä parem-
min, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehän muoto, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, kaunis ilme, aurinkoi-
nen luonne, hieman kapeat etuliikkeet, pehmeähkö turkin laatu. Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania 
KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A little bit big in size, correct head but could have better 
expression, correct front and rear, good ribcage, moves well. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 
SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen kookas uros jolla hyvät mittasuhteet, 
hyvä kallo, aavistuksen kevyt kuono-osa, kauniit silmät ja ilme, riittävä kaula, hieman pystyt lavat ja suora 
olkavarsi, hyvä runko, vahva oikein kulmautunut takaosa, kaunis karvapeite, liikkeessä erinomainen askelpituus, 
riehakas luonne. Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
mutta mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste, maskuliininen pää, kauniit tummat silmät, hieman löysää kaula-



nahkaa, hyvä kaulan pituus, hyvä tilava runko, erinomainen luuston vahvuus, hyvin kulmautunut takaa, iloiset 
liikkeet ja käytös. Tampere KV 3.5. Gert Christensen, Tanska KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. All male, long masculine head, scissor bite, dark eyes, low well set ears, good neck and topline, well set 
tail, good body, well angulated but short upper arm, moves with short steps in front, good coat, nice 
temperament. Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva KÄY ERI 1 SA PU3. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, 
Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome male head with 
good proportions, square muzzle, correct bite, good reach of neck, good forechest, substantial bone, neat feet, 
deep well ribbed body, strong rearquarters, correct tailset, good angulations, moved well with good stride 
keeping good topline. Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 PU3 SERT. Oulu KV 11.7. Michael 
Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI 3 SA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan KÄY ERI 2. Hyvinkää 
RN 20.9. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PU3 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen uros, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko, erinomainen ylälinja ja takaosa, 
hieman suora edestä, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, erinomainen käytös. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha 
Whiting, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome head at orange 
with lovely expression, strong neck, well laid shoulders, good forearm, adequate bone, short in loin, well padded 
rump, moves soundly keeping topline at all times. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja KÄY ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal hane, maskulint huvud, något bred skalle, härlig uttryck, 
något lågt ansatta öron, ok hals, utmärkt rygg, kors och svansansättning, grunt förbröst, något kort bröstkorg, 
utmärkta proportioner, beväger sig harmoniskt sett från all håll, vackert färg, ok pälsstruktur. Jyväskylä KV 
22.11. Karl Eddie Berge, Norja KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years, on the very big 
side, lovely head and expression, corrct bite, nice earset, nice neck, correct topline, correct croup and tailset, 
good spring of ribs, too long in loin, balanced angulation, moves with reach and drive, acceptable coat texture, 
steady temperament. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookas ja melko raajakas kokonaisuus, hyvä pää, kaula ja ylälinja, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, eturinta 
saisi olla täyttyneempi, liikkuu ryhdikkäästi mutta kauttaaltaan lyhyellä ja melko tehottomalla askeleella, hyvä 
karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Rather big dog, lovely head and expression, nice neck and shoulders, a bit straight in upper arm, chest could be 
deeper, well angulated behind, lovely feet, moves well, good coat quality, happy wagging tail, just wish him more 
compact. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 17.5. Taina Ketola AVO 0 (0 pist). Alkumakaus nuuhkitaan innokkaasti, lyhy-
ellä hihnalla jäljelle, alkaa itsenäinen pääosin reipasvauhtinen jälkityö; polkuja tarkistetaan nopeasti pienillä len-
keillä kunnes lähdetään paluujäljelle, ensimmäinen hukka; hienosti lähellä kulmaa oikaistiin pienellä pyörähdyk-
sellä, makuu ohitetaan; hyvin toisen osuuden puoliväliin, lähtee määrätietoisesti jäljeltä, toinen hukka; edetään 
taas pieniä pyörähdyksiä tehden, oikaisee kulman ja huomaa veren hävinneen, parilla pyörähdyksellä löytää 
makuun, lähtee paluujäljelle, kolmas hukka ja tuomari keskeyttää kokeen; hienoa jälkityötä tekevä vilkas koira, 
jota jarruttamalla ja kun lisää varmuutta, tulee tulostakin. Tammela 14.6. Mari Tilles AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, 
e-3, f-5 = 48 pist). Koira rauhoitetaan jäljelle, se jäljestää maavainulla ohjaajan jarruttaessa vauhdin mukavaksi 
kävelyvauhdiksi; ensimmäinen ja kolmas osuus aivan jälkiuralla tai lievästi aaltoillen sen päällä; toisella osuu-
della peuran makuun tarkistus ja jälkien tarkistelua vähän laajemmin, jatkaa hienosti itsenäisesti; kummatkin 
kulmat tarkasti ja makaukset erinomaisesti merkaten; kaadolle suoraan ja sitä koira jää nuuskimaan; erin-
omainen suoritus erinomaiselta jälkiparilta. Sastamala 2.8. Satu Koski AVO 1 (45 pist). Tammela 16.8. Heikki 
Pirhonen VOI 2 (38 pist). Ruovesi 6.9. Karla Sohlman VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-9, e-3, f-5 = 41 pist). Hyvä alku-
makuun tutkiminen Jalolla ja saatto verijäljelle, alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään pääosin maa-
vainua; kaikki osuudet edetään melko jälkitarkasti tai aivan sen tuntumassa, matkan aikana tehdään vain parit 
pienet pyörähdykset jäljen sivuun; ensimmäinen kulma, jolla katko, veretyksen lopussa pieni rengastus, jalan-
jälkiä pätkä ei kelvannut ja tässä kohtaa ohjaaja antaa tuomarin mielestä turhan kehoituksen koiralle, koska se 
teki hyvää työtä ja olisi suorittanut katkon omatoimisesti, vielä yksi pieni rengastus sivulle ja loppu jalanjälkiä 
jatkoon; toinen kulman pienellä taustan tarkistuksella, kolmas tarkasti; ensimmäisen, toisen ja kolmannen ma-
kuun päältä yli, ei noteerata, neljännen osoittaa; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; Jalo osoitti omaavansa hyvän 
jälkikoiran nenän tänään ja annettu työtehtävä selvitettiin helposti; pisteitä pudottaa kolmen makuun merkkaa-
mattomuus ja katkon tapahtuma sekä matkan aikana tulleet pyörähdykset; hyvä Jalo. 
MH-luonnekuvaus: Inkoo 23.5. Anne Kuivinen ja Irene Puputti. 
 
FLUSHING MEADOW’S FARADAY Fi Mva 40798/13 s.23.6.2013 i. 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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen uros, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvät kulmaukset, 
erinomainen ylälinja, kaunis sulava karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen 
NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookkaampi, selvän sukupuolileiman omaava uros jolla 
oikeat mittasuhteet, tyypillinen ilme, varsin hyvät pään linjat, hyvä runko, saisi olla paremmin kulmautunut 
edestä, eturinta saisi olla voimakkaampi, hyvät takakulmaukset, hyvä hännän kiinnitys ja karvapeite, hyvät sivu- 
ja takaliikkeet, hieman holtittomat edestä. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta NUO ERI 1 SA PU2 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas vankkaluustoinen nuori uros, hyvät rungon mitta-
suhteet, erittäin kaunislinjainen maskuliininen pää, miellyttävä ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, vielä hieman 
kapea etuosa, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, erinomainen karvan laatu, liikkuu tehokkaasti takaa, etu-
askel voisi olla pidempi, oikea cockeriluonne ja heiluva häntä. Savitaipale RN 2.5. Johan Juslin NUO ERI 1 SA 
PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin sopusuhtainen uros, kaunispiirteinen pää, 
hyvä kaula ja säkälinja, erinomainen luusto, vahvat käpälät, vankka ylälinja, hyvät sivuliikkeet, hyvä karvan laatu. 



Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP1 BIS1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen uros jolla kaunis pää ja ilme, kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, sopivat 
kulmaukset, erinomainen ylälinja, samoin karvapeite, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä iloinen luonne. Kellokoski 
ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, 
square muzzle, good proportions and correct bite, strong neck, well laid shoulders, good forechest, good point of 
shoulder and upper arm, substantially boned legs, deep well ribbed body, strong rearquarters with good 
angulations, moved well keeping good topline and good stride, slightly narrow behind to what I prefer on the 
move. Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen AVO ERI 1 SA VASERT. Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker AVO ERI 
3. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen AVO ERI 3 SERT FI MVA. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro VAL ERI 2 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong and masculine male, excellent type and proportions, 
beautiful head and expression, excellent neck and topline, needs more forechest, too short and straight in upper 
arm, well angulated behind, excellent ribcage, substance and condition, excellent coat quality and condition, 
excellent temperament, excellent movement and attitude, could be longer in front step. Jyväskylä KV 21.11. 
Vibeke Paulsen, Norja VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal hane av utmärkt 
typ, maskulint välskuret huvud, något lågt ansatta öron, vacker hals, manke och rygg, utmärkt kors och svans-
ansättning, bra bröstkorg, något lång men stark länd, bra benstomme och tassar, beväger sig med något kort 
framsteg, bra bak, vacker päls och färg. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja VAL ERI 4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years, masculine head, excellent shape of skull, nice lines, lovely earset, 
lovely neck, correct topline, little too falling in croup, nice tailset, good spring of ribs, too long in loin, little 
foreshooten front, well angulated, little narrow in front, moves with good reach and drive and happy cocker tail, 
excellent coat texture. 
Taipumuskokeet: Janakkala 13.6. Liisa Pajala SPA 0. Kouvola 16.7. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
FLUSHING MEADOW’S GAUSS 40797/13 s.23.6.2013 i. 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: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kaunis nuori uros jolla kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, eturintaa voisi olla hieman 
enemmän, hyvä luusto, sopivat takakulmaukset, hyvä suora karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. 
Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva NUO EH 2. Hyvinkää RN 9.8. Helin Tenson AVO ERI 1 SA PU3. Porvoo KR 
12.9. Alberto Cuccillato, Italia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well in type, lovely head, 
correct bite, enough angulation in front, little bit long loin, narrow hocks on table and in movement, good coat. 
 
FLYERS BLACK KICK BACK Lt JMva LtJV-15 38513/14 s.6.5.2014 i. Fin & Ee Mva Flyers Kick Back e. Flyers 
Electric Rock Shock kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 8 months old, very good size and proportion for this age, excellent topline, forelegs set a little bit outside, 
excellent set and angulation of hindlegs, nice body in all, nice head but I would prefer a little bit better stop, nice 
coat, friendly temperament, movement in comparison with his age. Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara JUN 
EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vähän epävarma, pitkänomainen uros joka tarvitsee itseluotta-
musta, hyvä pituus päässä, otsapenger saa muotoutua, hyvät silmät, tarpeeksi yhdensuuntaiset pään linjat, 
lanne saisi olla lyhyempi, hyvä lihaksikas takaosa, oikean laatuinen karva, valitettavasti ei nyt halua näyttää 
häntäänsä ja antaa jännittäessään pitkän ja matalan vaikutelman, esitetään hyvin. Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä 
JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, aavistuksen pitkärunkoinen 
junioriuros jolla lupaava pään malli ja kaunis ilme, hyvä kaula ja eturinta, erinomainen rintakehä ja runko, vahva 
raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, iloinen ulottuva liikunta, reipas käytös, lupaava 
kokonaisuus. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good masculine head and good proportions, correct bite, square muzzle, good reach of neck on 
well laid shoulders, good forechest, substantially boned legs, neat feet, good ribbed body, rearquarters with good 
angulations and well toned thigh, moved well keeping good topline and tailset. Raasepori KR 28.6. Tuula 
Savolainen JUN ERI 1 SA PU4. Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Helsinki KV 
25.7. Hans Lehtinen JUN ERI 2. Pori KV 1.8. Markku Kipinä JUN ERI 1 SA PU3 VASERT. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Heli Rummukainen SPA -. 
 
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: Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto ja koko, oikean muotoinen pää, hyvä kaula, vahva selkä, erinomainen eturinta, 
tilava rintakehä, riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, niukka turkki, vapaat liikkeet. Rauma KR 16.5. Tim 
Thomas, Australia JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old male, slightly off square, not 
moving at the best today, correct square muzzle, I’d like slightly better plains of the skull, correct scissor bite, 
long neck with good shoulder angulation, I’d prefer better length of arm, back skull longer than I’d like, correct 
rear angulation, well conditioned, sound moving away. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia 
JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head with good proportions, correct bite, good 
reach of neck and well laid shoulders, good point of shoulder, substantially boned legs, deep ribbed body, strong 
rearquarters, good angulations and muscletone, moved well with good stride keeping topline and correct tailset, 
would prefer more coat on the body. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, good eyeshape and colour, strong neck, slightly long 
in loin, moved ok, excellently presented in good coat condition. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro NUO ERI 3. 



Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 19 months, excellent type and size, very beautiful head and expression, 
excellent ears, excellent neck, topline and tailset, should be shorter in loin, well angulated front and rear, 
excellent forechest, ribcage and body substance, outstanding coat, correct movement but needs more power in 
action. 
 
FLYERS IRON MAN TAN 48980/11 s.29.3.2011 i. Flyers Tan Legacy e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Masculine head with good proportions, good reach of neck and forechest, ample boned legs, deep 
ribbed body, rearquarters with good angulations, moved ok keeping topline.  
 
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: Mikkeli KV 26.7. Hannele Jokisilta VET ERI 1 SA PU1 SERT VSP ROP-VET. Pori KV 1.8. Markku 
Kipinä VET EH 2. 
 
FLYERS YIPPO TAN Fi & By Mva 51876/04 s.7.9.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Flyers Fanny Tan 
kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10½ år, i 
mycket god kondition, mycket god typ, maskulin, fantastisk tan-status, maskulint huvud, bra uttryck, tillräcklig 
manke, god kropp, bra tassar, ok päls struktur, rör sig ganska bra från sidan, mycket vänling temperament, 
välvisad, något högt ansatt svans. Virolahti 7.2. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PU4 VSP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis, erittäin hyväkuntoinen veteraani jolla hyvä pää, ilme ja kaula, erinomainen 
runko, sopivasti kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja ja karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
FLYERS ZIM BEAN C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 VV-14 33797/05 s.26.2.2005 i. 
PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, erinomainen luusto ja koko, oikeat mittasuhteet, kaunis pää, tummat silmät, 
vahva selkä, erinomainen eturinta, tilava rintakehä, hyvät kulmaukset edestä ja takaa, kauniisti laitettu turkki, 
erinomaiset tehokaat liikkeet. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years old male, general appearance fine, good head, correct plains and 
stop, scissor bite, well angulated front, good length of neck, very strong topline, well back, short loin, good rear 
angulation, sound coming and going, good in move, lovely breed type. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, 
Iso-Britannia VET ERI 1 SA PU4 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome male head 
with correct bite, good neck and forechest, ample bone, well ribbed body, rearquarters with good angulation, 
moved well with good stride and merry action. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia VET ERI 1 SA 
ROP-VET. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan VET ERI 2. Pori KV 1.8. Markku Kipinä VET ERI 1 
SA PU2 ROP-VET. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia VET ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Warm melting expression, masculine head without being coarse, strong neck, good 
shoulder, deep in chest, well sprung ribs, compact and cockery, well rounded quarters, moves with style. 
Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen 
napakka kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, hieman leveä edestä, 
liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella mutta hieman jäykästi takaa, hyvä karvan laatu, viehättävä kokonaisuus. 
 
FRIISIN DUNCAN 48225/13 s.29.8.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Småviltjägarens Cts Marrone kasv. 
Aija Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong male head, moderate neck, good boned legs, good rib, strong quarters with good bend of stifle, for 
me the bite is not correct and on the move did not have level topline. 
Metsästyskokeet: Salo 31.10. Arto Kurvinen AVO 2 (66 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  
Tottelevaisuuskokeet: Helsinki 28.4. Pernilla Tallberg ALO 2 (151,50 pist). Helsinki 5.9. Pirkko Bellaoui ALO 
1 (171 pist). 
Metsästyskokeet: Mäntsälä 10.10. Lauri Kanerva VOI 0 (37 pist). 
 
FROSTY MORNING’S ORLANDO 47586/12 s.9.8.2012 i. Jaktia Euro e. Frosty Morning’s Mireia kasv. Nina 
Menna ja Jutta Kaartinen  
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong male head, correct bite, moderate neck, good point of shoulder, good bone, strong rearquarters 
with good bend of stifle, moved freely with good stride but not keeping good topline. 
 
FROZEN FIREBALL 44281/11 s.22.6.2011 i. Northworth Lake Poet e. Breeze Fresh Look kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Noin 4-
vuotias, tiivis kokonaisuus, ylälinja saa vakiintua seistessä ja liikkeessä, hyvä pää ja ilme, hieman voimakkaat 
otsaluut, tummat silmät, kaula voisi liittyä sulavammin lapoihin, hyvä eturinta, suorahkot olkavarret, hyvä tilava 



rintakehä, hieman kapea luisu lantio, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä raajaluusto, hyvin kannettu häntä, saisi 
liikkua tehokkaammin, turkki tarvitsee kunnostusta. 
Taipumuskokeet: Liperi 4.7. Heli Rummukainen SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Joensuu 12.7. Markku Hassinen AVO 1 (47 pist). Nurmes 9.8. Martti Hirvonen AVO 3 (26 
pist). Kouvola 27.9. Rauli Markelin AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-11, e-3, f-4 = 37 pist). Lähtömakaus haistellaan ja 
lyhyellä narulla jäljelle, Reiska jäljestää enimmäkseen maavainua käyttäen reipasta kävelyvauhtia välillä kaarrel-
len jäljen sivuilla; ensimmäinen osuus hyvin, makuu merkataan ja kulma selviää laajalla lenkillä; toisella osuu-
della yksi laajempi tarkistus, toinen makuu merkataan mutta kulma vaatii useampia tarkistuksia; vähän ennen 
sorkkaa taas tarkistuksia, jotka johtavat hukkaan; palautettuna suoraan sorkalle, jonka omii nuollen ja nuuhkien; 
lisäharjoitus ja kokemus tuonevat varmuutta, jonka myötä tuloksetkin paranevat. 
 
FROZEN IRON MAIDEN 58607/12 s.26.10.2012 i. Frozen Bottoms Up e. A One’s Nil Satis Nisi Optimum kasv. 
Elina Laurén 
Näyttelyt: Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct bite, good in type, I’d like more square muzzle, little bit narrow chest, too high in elbow, good movement. 
 
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: Helsinki PN 5.12. Åge Gjetnes, Norja BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, 
well bodied, slightly low on legs, well shaped head, medium long neck, nice topline, decent forechest, good bone 
and feet, balanced angulations and movement, his bite is a worry. 
 
GILLJAMS GOLD DIGGER Se Jva No Jva SE61383/2011 s.7.11.2011 i. Se(n) & Dk Mva DkV-10 JWW-10 
Cockergold Adrenalin Rush  e. Se Jva Bizzhaie Sogni d’Oro kasv. Eva Gilljam, Ruotsi 
Jäljestämiskokeet: Hammarland 1.5. Kristina Erkkilä VOI 2 (a-3, b-8, c-6, d-11, e-3, f-3 = 34 pist). Startade 
lungt med spåret, huvudsakligen jobbade hunden med markvittring, samt att den kollade några gånger korsande 
viltspår; vinklar utmärkt, hoppet ginade den til nästä sträcka; två av legorna märkte den bra, de två andra gick 
han över en aning för fort; dessa rundningar samt en aning långsam fart gjorde det att hunden använde hela 
provtiden. 
 
GOLDBIRD’S CUPIDO 45613/06 s.6.8.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique kasv. 
Sinikka Granström 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvän kokoinen, kaunislinjainen pää, alaleuka saisi olla vahvempi, hieman löysä 
kaula, hyvä selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset, liikkuu vapaasti, hyvä luonne. 
 
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: Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia VET ERI 1 SA ROP-VET. Hämeenlinna RN 3.10. Helina 
Simberg-Jürgens, Viro VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, hyvän kokoinen 10-vuotias veteraani, kaunis pää, kaula ja ylälinja, hyvät etukulmaukset, suorat takaa, 
hyvä rintakehän syvyys ja pituus, taka-ahdas, hyvät sivuliikkeet. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, 
Iso-Britannia VET EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasant expression with good earset and dark 
eye, good length of neck, tight elbows, adequate bone, movement was his forte as true with merriness. 
 
GREAT ESCAPE RULES ARE FOR FOOLS Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Tva 20565/10 s.31.1.2010 i. 
C.I.E Se(n) & No Mva SeV-07 Line Sam Hot Black Pepper e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 
V-09 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine boy, good proportions, good skull and earset, very nice eyes and neck, depth and strength in his 
nose, upright in shoulder and upper arm, very good ribcage, steep in croup, normal angulations in rear, very 
good muscles, very good coat quality, happy active mover, good reach and excellent tail activity, needs to be a 
bit firmer in topline, lovely temperament. Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen VAL ERI 4. Oulu KV 11.7. Michael 
Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan VAL ERI 2 SA. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Rauhoitettu 
hyvin ohjattu lähtö, Felix käy alkuun melkoisilla ylikierroksilla ja heti suuntakreppien jälkeen tekee melkoisen 
suuret tarkistuslenkit löytäen kuitenkin itse jäljelle, jo osuuden loppupuolella meno muuttuu rauhallisemmaksi ja 
myös tarkemmaksi; kolmannen osuuden lopulla muutama pyörähdys jäljen sivuun, palaten kuitenkin itse jäljelle; 
makauksista ensimmäinen nopeasti, toinen ohi ja kaksi viimeistä pysähdytään osoittamaan; kulmat pienin 
tarkistuslenkein, katko selvitetään jäljentekijän jälkiin tukeutuen; kaadolle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja 
jää viereen; hieno suoritus jo lähes helteisessä säässä. Hämeenlinna 17.5. Karla Sohlman VOI 2 (a-4, b-9, c-7, 
d-10, e-3, f-4 = 37 pist). Felixille näytetään alkumakaus ja saatetaan hyvin työtehtävään, mennään ensimmäinen 
osuus reippaasti mutta sitten vauhti muuttuu sopivaksi loput osuudet, työssä käytetään pääosin maavainua; 
ensimmäinen ja toinen osuus melko jälkitarkasti, vain parit pienet pyörähdykset jäljen sivuun; kolmannella osuu-
della tehdään enemmän pyörähdyksiä ja tarkistuksia; neljäs osuus mennään taas jäljen päällä tai sen aivan 
vieressä; muutama kymmenen metriä ennen kaatoa Felix tekee ensin pyörähdyksen jäljen ulkopuolelle ja sitten 
verestä yli toiselle puolelle ja aina niin kauaksi, että tuomitaan hukka; uusi yritys puhtaalta vereltä ja suoraan 



kaadolle, joka kiinnosti; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen (jolla katko) veretyksen lopusta pari rengastusta ja 
loppu jalanjälkiin tukeutuen jatkoon, kolmas kulma parilla rengastuksella; makauksista toisen ja neljännen 
osoittaa hyvin pysähtyen, muut mennään päältä yli ja vauhdista nuuhkaistaan; Felix osoitti hyviä taipumuksia 
verijäljelle, tänään harmittava työtehtävän unohdus himmensi muuten niin mainion tuloksen. Kouvola 14.6. Asko 
Kukkola VOI 3 (a-3, b-6, c-5, d-4, e-3, f-2 = 23 pist). Koira on intoa täynnä ja lähtömakaus nuuhkaistaan nope-
asti, jäljelle pitää siis päästä nopeasti, käyttää jäljestäessään maa- sekä ilmavainua; ensimmäinen osuus hyvää 
jäljestystä kulmalle, missä myös katkos, tutkitaan kulman tausta ja haetaan ensin katkon ulkopuoli ja sen jälkeen 
sisäpuoli ja uusi osuus löydetään; toinen osuus hyvin yli puolen välin, missä aletaan pyörimään ja palataan pätkä 
takajälkeä, kaarretaan takaisin päin mutta jälki ylitetään ja edetään hukkaan asti; osoitetaan puhdas jälki, 
edetään kulmalle, mikä laajalla lenkillä seuraavalle osuudelle; kolmannen osuuden puolessa välissä saadaan 
linnusta vainua ja nenä imuroi sulotuoksua, mikä pyörittää koiraa kovasti; palaa kuitenkin itsenäisesti jäljelle ja 
jatkaa hyvin kulmalle, missä jälleen tehdään selkeä lenkki; viimeinen osuus jäljestetään mallikkaasti kaadolle, 
mikä osoitetaan hyvin; makauksista kolme ylitetään, yksi kierretään; koira jolta aikanaan on odotettavissa hyviä 
tuloksia kunhan varmuus paranee; tänään pisteisiin vaikuttaa yhden hukan lisäksi kahden kulman lenkit, linnun 
hajuilla pyöriminen sekä makausten merkkaamattomuus. Pyhtää 28.6. Esa Pekkarinen VOI – (0 pist). Koira 
aloittaa alkumakuulta tutkiskelevan jäljestyksen sateen edellisenä päivänä voimakkaasti huuhtelemalla jäljellä; 
ensimmäisellä osuudella ojan ylitys vie runsaasti aikaa ja suunta löytyy aivan hukan rajoilla, loppuosuus hyvin 
aaltoilevaa jäljestystä, kulma tarkasti; toisella osuudella tarkkuus paranee ja toinen kulma myös tarkasti; kolman-
nella osuudella rinteessä koira tekee runsaasti tarkastuksia ja koira lähtee kahdesti paluujäljelle, joista hukat; 
uutta aloitusta yritetään vielä katkokulman tuntumassa mutta koiralta alkaa olla puhti poissa ja ohjaaja keskeyt-
tää kokeen; tänään vaativa jälki näkyi jäljestystarkkuudessa. Kouvola 9.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 3 (25 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Kotka 28.2. Anne Nokelainen EVL 0 (181 pist). Espoo 2.5. Harri Laisi EVL 1 (270 pist). 
 
GULDSLÄTTENS SPIDERMAN Fi Jva 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: Ilmajoki RN 1.8. Reia Leikola-Walden VET ERI 1 VSP-VET. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro 
VET ERI 1 SA ROP-VET VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 9, excellent type, size and 
proportions, masculine and compact, excellent head and expression, excellent earset, excellent topline, too short 
croup, too highly carried tail, could have more front angulations, well angulated behind, excellent ribcage and 
body, excellent coat for age, excellent temperament, excellent movement, still enjoys showing. 
 
GYÉMÁNTHEGYI JOKER 25454/13 s.21.5.2012 i. Cockerry Choco Amaretto e. Gyémánthegyi Picur kasv. Eva 
ja Gabor Watzke, Unkari 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vilkas 
uros, otsapenger saisi olla voimakkaampi ja kuono-osa voimakkaampi, lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat, tiivis 
runko, hieman pysty lantio, liikkuu jäykästi takaa. Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO EH 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type, compact body, correct head, good expression, correct 
ears, needs more angulation in hindquarters, a little straight on shoulders, short neck, needs more chest and 
ribcage, small in size, short steps, a little loose in elbows. 
 
GÅRDSKÄLS BEHIND THE RED LINE SE38343/2012 s.24.5.2012 i. Se(n) Mva Occis Dream Mile e. Lv & 
Se(n) Mva A’special One Sweet Chutney kasv. kennel Gårdskäls, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, Ruotsi AVO ERI 2 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Tilltalande hane, välskuret huvud, välansatt hals, utmärkt konstruktion, bra kropp, stark rygg, 
välvinklad bak, låga haser, bra steglängd, välskött päls. 
 
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 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia NUO ERI1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Handsome male head with good proportions, good bite, moderate reach of neck, good forechest, 
good point of shoulder and upper arm, substantial bone and neat feet, well ribbed body, rearquarters with good 
angulations and muscular thigh, moved well keeping good topline and stride and merry action, I like his head. 
Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pleasing expression, good earset, good forearm, good bone, legs and feet, short in loin, well let down hocks, 
moved well. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
good type, nice size, head a little short, could have stronger underjaw, a little straight in shoulder, nice bone, 
compact body, normal angulation behind, moves ok but could have had more reach and drive in front, too much 
coat, I would like him with more confidence. 
 
HALENNEST ULTIMATE POWER RKF4092975 s.23.9.2014 i. Gb Sh Ch Kyna By Request e. C.I.B Ru & Ua & 
Lt & Lv & Ee & Balt & Fi & Ro & Cz Mva JV-09 Halennest Debora Eight kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Handsome headed dog with dark tight eyes, gentle expression, good neck and shoulders, adequate 
bone, well muscled, short hocks, good tailset, moved ok. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja JUN ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical cocker outline, would like him more masculine all over, sweet 
head and expression, nice neck and shoulders, a little light in bone, ok ribcage for age, a little over angulated, 
happy mover, plenty of coat, nice temperament. 
 



HEART ROCK ATOMIC 40809/11 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: Valkeakoski RN 14.5. Tanya Ahlman-Stockmari AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookas maskuliininen uros, oikeat rungon mittasuhteet seistessä, toivoisin täyteläisemmän kuono-osan silmien 
alta, samoin alaleuka saisi olla korostuneempi, oikein sijoittuneet korvat, toivoisin viistomman olkavarren, tilava 
runko, ei tänään parhaassa karvapeitteessä, toivoisin puhtaamman valkoisen värin käpäliin, samoin kynnet 
saisivat olla hieman lyhyemmät, liikkuu leveästi takaa, oikea hännän käyttö liikkeessä, toivoisin yhdensuuntai-
semmat eturaajojen liikkeet, miellyttävä käytös. 
 
HEART ROCK KICKSTART MY HEART 41485/15 s.2.7.2015 i. Ee JMva Breeze Xante Avec e. Heart Rock Fire 
Woman kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Helsinki PN 5.12. Åge Gjetnes, Norja BABY 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very nice type, extremely well bodied, well shaped head, eyes could be tighter, good length of neck, 
strong topline, excellent forechest, bone and feet, well angulated at both ends, very promising on the move, 
excellent coat. Helsinki PN 6.12. Marja Kosonen BABY 4 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko, oikeat mittasuhteet, kaunislinjainen uros, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, hyvä eturinta, vahva runko, 
hyvä raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut, esitetään lihavassa kunnossa, liikkuu hieman leveästi edestä, 
riittävällä askelpituudella sivulta, hyvä luonne. 
 
HEART ROCK KNIGHTS OF CYDONIA 48830/12 s.1.8.2012 i. Evermore vom Schloss Hellenstein e. Heart 
Rock Crying In The Rain kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulin, 
mycket god typ, ung hane som har en välutvecklad kropp för sin ålder, maskulint huvud, ganska kraftig skalle, ok 
ögon och uttryck, utmärkt benstomme och tassar, god kropp, bra överlinje, ok ansatt svans, bra silky päls, rör sig 
bra från sidan, ok fram, trevlig temperament, välvisad. Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PU3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros jolla hyvän mallinen pää, erittäin hyvä kaula, sopu-
suhtainen runko, hyväasentoiset raajat, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Valkeakoski 
RN 14.5. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY EVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen tilava-
runkoinen uros, oikeat rungon mittasuhteet seistessä, hyvä täyteläinen kuono-osa, hyvä huulilinja, voimakas 
raajaluusto, olkavarsi saisi olla viistompi, voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, hyvä häntä, menettää ylä-
linjansa liikkeessä, antaa liikkeessä itsestään takakorkean vaikutelman, valitettavasti ontuu tänään oikean-
puoleista eturaajaa, palkintosija määräytyy ontumisesta, miellyttävä käytös. Rovaniemi RN 29.8. Tanya 
Ahlman-Stockmari KÄY ERI 1. 
 
HEART ROCK NEUTRON STAR COLLISION 48831/12 s.1.8.2012 i. Evermore vom Schloss Hellenstein e. 
Heart Rock Crying In The Rain kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.8. Kirsi Salokanto SPA 1. 
 
HEART ROCK TNT 10674/14 s.18.11.2013 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & No & Ee Mva Fi Jva JV-04 
Benchmark Poetry In Motion e. Tarrendayle Strawberry Fields kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila NUO EH 2. 
 
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 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin raken-
tunut uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis kaula ja sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja hyväasentoiset raajat, 
hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Alavus KR 14.6. Pekka Teini AVO ERI 3. Hämeenlinna 
RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvän kokoinen, kauniisti rakentunut hyvälinjainen pää, liikaa kaulanahkaa, hyvä 
kaulan pituus, hyvä ylälinja, hyvät etu- ja takakulmaukset, liikkuu vapaasti, hyvä luonne. 
 
HIGHLIGHTERS ARCTIC FROST SE39724/2014 s.21.6.2014 i. Streamflow Melton-Ross e. Westerner Icedrops 
kasv. Madelene Ljungkvist, Ruotsi 
Näyttelyt: Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 
year, correct type, nice head, good proportions, good substance, little high, well shaped ribs, excellent stop, 
good skull, well set ears and tail, quality coat, excellent movement, well presented. Turku KR 8.8. Helene 
Björkman, Ruotsi JUN ERI 2. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Vielä kovin kevyt ja kapea kokonaisuus, voimakas otsapenger ja hieman syvä kallo, kuono saisi olla 
pidempi ja voimakkaampi, riittävä kaula, vielä kovin kevyt runko, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu 
tasapainoisella askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja JUN EH. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, still very immature in body, head with a little too much stop, a bit 
straight in shoulder and upper arm, nice bone, flat feet, happy mover with good tail action, could have had a 
longer reach in front, plenty of coat,could have been in better condition, nice temperament. 
Taipumuskokeet: Janakkala 13.6. Anu Kokkarinen SPA 0. Hämeenlinna 29.8. Kirsi Salokanto SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 17.5. Karla Sohlman AVO 0 (0 pist). Tanelle osoitetaan alkumakuu ja ohja-
taan hyvin työtehtävään, alkaa sopivaa vauhtia etenevä jäljestys jossa käytetään maa- ja ilmavainua tilanteen 
mukaan; ensimmäinen osuus edetään aaltoillen, pieniä pyörähdyksiä tehden ja yksi laajempi lenkki, päästään 
kuitenkin ensimmäiselle kulmalle jossa makuu tutkitaan hyvin ja kulma mennään pienellä taustan tarkistuksella; 



toinen osuus edetään pätkä hyvin mutta sitten ajaudutaan jäljen sivuun ja siinä tovi ihmetellään mitä täällä oltiin 
tekemässä; lamppu on valitettavasti sammunut ja matka jatkuu niin kauaksi, että tuomitaan ensimmäinen hukka; 
uusi yritys puhtaalta vereltä ja taas mennään pätkä hyvin, sitten eteen tulee oja ja sen myötä katkaisija taas 
menee kiinni, ajatus työstä loppuu ja lähdetään muihin haisteluihin, toinen hukka; uusi yritys ja kulmalle jossa 
makuu tutkitaan ja taustan tarkastuksella kolmannelle osuudelle; nuori ensikertalainen on kuitenkin jo sen verran 
väsynyt, että työtehtävä unohtuu melkein heti ja lähdetään jäljeltä, kolmas hukka ja koe keskeytyy; harjoitellen 
kaadolle, joka kiinnosti; Tane osoitti osaavansa jäljestää mutta metsän muut hajut veivät huomion pois annetusta 
työtehtävästä, harjoitusta lisää niin tuloksiakin varmaan tulee. 
 
HOOLIGAN HECTIC TOM TERRIFIC 12136/14 s.3.12.2013 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Hooligan Hania 
Tan kasv. Arja Koskelo 
Näyttelyt: Kajaani RN 24.5. Astrid Lundava, Viro JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, riittävä luusto, riittävän voimakas pää mutta kuono-osa saisi olla voimakkaampi, vahva 
kaula, hyvä selkälinja, hieman suora edestä, riittävän kulmautunut takaa, rintakehä saisi olla syvempi, liikkuu 
korrektisti edestä ja takaa, riittävät sivuliikkeet. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI. Oulu 
KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan NUO EH 4. Raahe RN 1.8. Katja Korhonen NUO ERI 1 SA PU1 
SERT VSP. 
 
HUNTERFULL GRACE’N GLORY Fi Jva 35867/12 s.19.2.2011 i. Weeping Willow’s Chang e. Se Jva Hunterfull 
Apple Blossom kasv. Flemming Moch Jörgensen, Tanska 
Jäljestämiskokeet: Kauhava 26.7. Kari Muje VOI 1 (48 pist). 
 
IRISKI’S YANTAR SUN SHARD Ru Mva RKF3195294 s.19.1.2012 i. Margate Word For Word e. Los Ombues 
Jana kasv. Irina Kukoleva, Venäjä 
Näyttelyt: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A 
little heavy in head and I would like better expression, correct front and rear, little bit short upper arm, good 
quality of coat. 
 
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 25.1. Arne Foss, Norja VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 9½ år, en mycket tilltalande vetern, fina proportioner, iögonfallande men utan överdrifter, välformat masku-
lint huvud, typisk uttryck, välvinklad, bra manke och överlinje, mycket prydliga rörelser, välskött päls, ok struktur, 
merry cocker, välvisad, trevlig temperament. Marttila ER 17.5. Virpi Montonen VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET 
BIS3-VET. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Male head of good proportions, square muzzle, correct bite, well laid shoulders, good reach of neck, 
ample bone, deep well ribbed body, rearquarters with good angulations, moved well. Vesilahti RN 1.8. Helin 
Tenson VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia VET ERI 1 SA PU2 VSP-
VET. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia VET EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Masculine head with kind expression, good earset, moderate neck, good laid shoulders, good forearm, 
good legs and neat feet, moved ok. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja VET ERI 2 SA PU4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years old, excellent type, masculine head, sweet expression, compact body, 
lovely bone, well angulated, free movement with happy wagging tail, age showing in his coat, lovely happy 
temperament. 
 
ISBAHAN’S BRONZE ME UP 56530/12 s.5.10.2012 i. Apelhöjdens Othello e. Isbahan’s Loving India kasv. Aila 
Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunispäinen uros, oikea purenta, kaunis niska ja ylälinja, hyvä rintakehän 
muoto, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset, pitkähkö lanneosa, vahva luusto, selvä sukupuolileima, liikkuu pitkällä 
askeleella ja avoimesti takaa. Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania AVO ERI 2 SA PU2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Correct head but could have better expression, correct neck, front and rear, good 
ribcage, a little bit long on body, moves well with good drive. Mikkeli RN 9.5. Eeva Resko AVO EH 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava uros, pitkä hyvä pää jossa saisi olla yhden-
suuntaisemmat kallon ja kuonon osat, ilme saisi olla hieman lempeämpi, vahva selkälinja mutta hieman korkea 
hännän kiinnitys, kyynärpäät voisivat olla rungossa tiiviimmin, hyvä takaosa, liikkuu kauttaaltaan suhteellisen 
hyvin, erinomainen karvan laatu. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Kookas, hyvät mittasuhteet omaava tyylikäs uros, kapeahko kallo, pienet silmät, riittävä kaula, suorah-
kot lavat häiritsevät ylälinjaa, kapeahko eturinta, runko voisi olla tilavampi, hyvä leveä reisi, hyvin kulmautunut 
takaa, esitetään kauniissa kunnossa, liikkuu erinomaisella askeleella takaa, etuliikkeet voisivat olla vapaammat. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Heli Rummukainen SPA 0. Mikkeli 22.8. Sari Vottonen SPA 0. 
 
ISBAHAN’S HISTORY 21149/14 s.21.2.2014 i. Pl & Ro Mva Molkara Exige e. Isbahan’s Loving India kasv. Aila 
Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi NUO EH 3. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti 
NUO ERI 2. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska NUO EH 3. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Heli Rummukainen SPA 0. Mikkeli 22.8. Sari Vottonen SPA -. 
 



ISBAHAN’S MACCHIATO 14123/14 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: Laukaa RN 11.7. Jose M Doval Sanchez, Espanja NUO ERI 1. 
 
ISBAHAN’S SOUTH GOA Ee JMva TlnJW-12 30753/11 s.19.3.2011 i. HeW-10 HeW-11 V-11 BaltV-11 HeVW-
15 VV-15 Lochranza Mr Federer e. Isbahan’s Real Quick Chic kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size, I would prefer a little shorter body, excellent topline, excellent set and angulation of hindlegs, 
excellent angulation of shoulders but forelegs set a little bit outside, excellent forechest, nice shape of ribs, nice 
male head, nice coat, movement and temperament. Ilomantsi RN 17.1. Marja Talvitie AVO EH 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva, hieman lanneosaltaan pitkä, hieman kevyt kuono-osa, etuasentoinen 
lapa ja pysty olkavarsi, hieman lyhyt lantio ja polvikulma saisi olla selvempi, hieman pehmyt karva, voisi liikkua 
paremmalla potkulla. Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 4-vuotias, hyvä sukupuolileima, vahva uros, hyvä pään pituus ja ilme, tummat silmät, vahva kuono, hyvä 
huulilinja, eturintaa voisi olla enemmän, tilava runko, hieman pitkä lanne, oikea-asentoinen kapeahko lantio, 
hyvä takaosa, suorahkot olkavarret, edestä hieman kapea, hyvä luusto ja käpälät, yhdensuuntaiset edestakais-
liikkeet, reipas sivuaskel, hyvä turkki, häntä ja hapsut, liikkeessä selässä hieman pehmeyttä. Kajaani RN 24.5. 
Astrid Lundava, Viro AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja 
mittasuhteet, erinomainen luusto, kaunis ja voimakas pää, hyvin asettuvat korvat, hyvä kaulan pituus ja asento, 
erinomainen selkälinja, hyvin rakentunut rintakehä, hieman löysä ranteista, korrekti edestä ja takaa, hyvät sivu-
liikkeet. Laukaa RN 11.7. Jose M Doval Sanchez, Espanja AVO ERI 2 SA PU2 VASERT. Vesilahti RN 1.8. 
Helin Tenson AVO EH 3. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti AVO EH 2. Joensuu KR 9.8. Lotte 
Jörgensen, Tanska AVO ERI 1 SA PU4. 
Jäljestämiskokeet: Kuopio 17.6. Piia Juntunen AVO 0 (0 pist). 
 
JALABELLE NUGATCRISP CHOCOLATE 25378/13 s.21.3.2013 i. Jalabelle Dipped In Chocolate e. Jalabelle 
Fall For Chocolate kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Tampere KV 3.5. Gert Christensen, Tanska AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years, masculine head and expression, scissor bite, round eyes, head could be more clean, low well set ears, 
short neck, good topline, well set tail, good body, well angulated, moves close behind and needs to stabilise in 
front movement, good coat, nice temperament. Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen AVO EH 1. 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 8.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
 
JALABELLE OUT TO GET YOU 56540/13 s.18.10.2013 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Vito Black Petrs e. 
Jalaelle Got Brain Got Beauty kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 
year 7 months old male, quite large in size and substance, relatively square appearance, I’d like squarer more 
filled up muzzle and better head plains and deeper stop, correct scissor bite, good length of neck, angulation 
moderate, good width of chest, well boned, sound moving away with moderate reach and drive, sound coming 
towards. Pori KV 1.8. Markku Kipinä NUO EH 2. 
 
JENLIN BOTTLE O’RUM 14400/13 s.28.12.2012 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenln Sea Captain e. Nickel And 
Dime Blind Date kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, kaunis pää, hieman pienet silmät, kaunis kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, 
oikean muotoinen rintakehä, liikkuu hyvin, kaunis karvapeite. Alavus KR 14.6. Pekka Teini AVO EH 4. Ilmajoki 
RN 1.8. Reia Leikola-Walden AVO EH 2. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila AVO ERI 2. Seinäjoki KV 24.10. 
Inga Siil, Viro AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type and size, masculine, very nice 
head and expression, excellent earset, excellent neck, topline and tailset, too straight in front angulations, needs 
more forechest, excellent ribcage and body substance, could be shorter in loin, well angulated behind, presented 
in too soft condition, excellent coat and colour, weak in hocks and elbows, moves well from side, needs better 
head carriage. 
 
JENLIN COUNTRYMAN 23437/04 s.22.3.2004 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & Se(n) & No & Ee Mva V-01 V-02 
V-03 EeV-01 Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Jenlin Romantic Dreams kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta VET ERI 1 SA PU2 VASERT VSP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, vankka uroksen pää, hieman roikkuvat luomet häiritsevät ilmettä, 
hyvä kaula jossa aavistus kaulanahkaa, hyvä luusto, sopivat etukulmaukset, riittävät takana, voimakas oikean 
mallinen runko, hyvä karvan laatu, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen, liikkuu erinomaisella asenteella joskin 
hieman etumatalana. Rovaniemi KV 20.6. Wera Hübenthal, Norja VET ERI 1 VSP-VET. Oulu KV 11.7. 
Michael Gadsby, Iso-Britannia VET ERI 3. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan VET ERI 1 SA 
ROP-VET. Kemi KV 19.7. Wilma Weijmans-Strijbos, Alankomaat VET EH 1. Raahe RN 1.8. Katja Korhonen 
VET EH 1. 
 
JENLIN MAD ABOUT SUMMER 44187/11 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: Alavus KR 14.6. Pekka Teini AVO ERI 2 SA PU2 VASERT. 
 



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: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva uros 
jonka pään linjat saavat vielä kehittyä, hyvä vahva kuono-osa, hyvä kaula ja runko mutta eturinta saisi olla 
voimakkaampi, hyvät vahvat raajat, liikkuu hyvärytmisellä askeleella mutta tulee kantaa isensä paremmin edestä 
tulevaisuudessa, iloinen käytös, lupava karvapeite. Alavus KR 14.6. Pekka Teini JUN ERI 1 SA. Laukaa RN 
11.7. Jose M Doval Sanchez, Espanja JUN EH 1. Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen JUN ERI 2. Äänekoski 
RN 5.9. Tarja Hovila JUN ERI 2. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja JUN EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 16 månader, maskulint huvud, i fina proportioner, något för mycket halsskinn, kort hals, 
lång rygg, bra kors och svansansättning, grunt förbröst, välkroppad, steil framme, moderat vinklad bak, beväger 
sig med kort framsteg, bra bak, bra päls och färg. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja JUN EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Soon 1½ years, long picture, nicely shaped head, masculine 
expression, nice set of ears, ok neck, nice topline, correct croup and tailset, foreshooten front, balanced 
angulation, needs to develop in ribcage, too long in loin, moves with good reach and drive and parallel, good 
coat, excellent temperament. 
 
JENLIN PIRATE COVE 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 
Näyttelyt: Ilmajoki RN 1.8. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 14.5. Jyrki Rasinpää AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Miki haistelee 
alkumakausta ja lähtee sopivavauhtiseen jäljestykseen maavainua käyttäen; koko jälki edetään tarkasti veretystä 
pitkin tehden vain pieniä tarkistuksia; kolmannen osuuden alkupuolella reilu narun mittainen tarkistus sivulle; 
toisella osuudella empii vähän ojan ylityksessä; molemmat makaukset merkataan hyvin ja kulmat tarkasti; 
kaadolla jää tutkimaan sorkkaa; erinomainen suoritus ensikertalaiselta parivaljakolta. Ilmajoki 28.6. Kristina 
Erkkilä AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Innokas aloitus, jäljen päällä aaltoillen etenevä koira, 
käyttää maa- ja ilmavainua; makaukset merkkaa erinomaisesti; ensimmäisellä kulmalla ajautuu ensin toiselle 
osuudelle, josta makaukselle ja kulma ulkokautta silmukalla, toinen kulma suoraviivaisesti; heti alussa ja ihan 
lopussa tulee pyörähdykset; löytää sorkan jota jää tutkimaan. 
 
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 3.5. Sanna Rantanen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Alkumakaus 
tutkitaan yhdessä ja sitten määrätietoisesti töihin, mukavavauhtista jäljestystä maa- ja ilmavainulla; kolme ensim-
mäistä osuutta poikkeamatta, neljännellä yksi lenkki; ensimmäisen kulman katko teettää töitä, selviää lopulta, 
toinen ja kolmas kulma hieman pitkiksi, kaartaen jatkoon; makauksista kaksi merkataan kunnolla, ensimmäinen 
vain vauhtia hidastaen, neljäs hätäisesti; kaadolle suoraan, tutkii sorkkaa; varma jäljestys. Virrat 23.5. Arto 
Kylmälä VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-12, e-3, f-3 = 36 pist). Kossulle osoitetaan makaus ja ohjataan jäljelle; ensim-
mäinen osuus jälkitarkasti makaus merkaten, ensimmäisellä kulmalla olevalla katkolla kiertelyä mutta jälki löytyy; 
toisella osuudella yksi sivupisto, makaus nuuhkaistaan, toinen kulma rengastaen; kolmas osuus makaukselle 
asti tarkasti ja merkkaa makuun pysähtyen, osuuden lopulla runsaasti pyörimistä jäljen ympärillä; kulmalla 
pyörimisen syy selviää kun ukkometso lähtee lentoon, Kossu siirtyy jäljestyksestä hakuun eikä selvitä kulmaa ja 
tästä aiheutuu hukka; puhdas jälki ja neljäs osuus edetään aaltoilevasti jäljen tuntumassa, makauksen Kossu 
ylittää; kaadolle ilmavainulla ja nuuhkii sorkkaa; hyvä suoritus metson aiheuttamaa hukkaa lukuunottamatta. 
Ilmajoki 7.6. Aila Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvin ohjattu lähtö, maa- ja ilma-
vainuista työtä pääosin aivan jälkiuran päällä; ensimmäinen makaus hyvin osoittaen, ensimmäinen kulma 
tarkasti; toinen osuus aivan kuten ensimmäinen, pieni pyörähdys ennen makausta mutta makaus merkataan 
hyvin, toinen kulma hyvin; kolmas osuus edelleen hyvää jäljestystä, makuu osoittaen; kolmas kulma, jossa 
katko, sujuu mallikkaasti jalanjälkiä apuna käyttäen; neljäs osuus jälkitarkasti, vain makuu jää vähemmälle 
huomiolle; kaatoa jää tutkimaan; äänetön hieno jäljestystyö koiralta ja ohjaajalta. Ilmajoki 12.6. Toni Tunkkari 
VOI – (0 pist). Koira ohjatusti jäljelle alkumakaus merkaten; aloittaa lupaavan jäljestyksen, joka jatkuu ohi ensim-
mäisen makauksen kunnes koira vaihtaa hirven jälkeen ja palautetaan jäljelle; jäljestys jatkuu jonkin matkaa 
ensimmäisen kulman jälkeen kunnes koira vaihtaa uudelleen hirven jälkiin; ohjaaja keskeyttää kokeen. Kauhava 
26.7. Niina Lukkariniemi VOI 1 (45 pist). Ilmajoki 2.8. Anne Viitanen VOI 3 (21 pist). Ilmajoki 9.8. Aila 
Hauskamaa VOI 1 (44 pist). Jyväskylä 30.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (40 pist). 
 
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 
Näyttelyt: Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lähes 3-
vuotias iloinen nuori uros, hyvät mittasuhteet, ylälinja voisi olla sulavampi, kaunislinjainen pää, tummat silmät, 
kuono voisi olla hieman vahvempi, raajaluustoa toivoisin lisää, oikean muotoinen hieman kevyt runko, hyvä 
takaosa, suorat ranteet, hyvä viisto olkavarsi, hieman jyrkkä lantio, etuaskel hieman lyhyt, sivuliikkeessä saisi 
olla enemmän tehoa, hyvä turkki, hapsut ja häntä. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska KÄY EH 2. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 3.5. Hannu Palonen AVO 0 (0 pist). Nopeasti liikkeelle, jäljestäessä polveilua ja 
joskus sivussa kulkien; ensimmäisen osuuden loppupuolella hirven jäljille, hukka; makuu tarkistaen mutta 
muuten suoraan yli aina hukkaan saakka; kolmannen osuuden loppupuolella jäljen sivuun, takaisin ja jäljen yli 
paluujäljen tapaisesti, kolmas hukka; tultiin harjoitusmielessä kaadolle. 

 



JENLIN SUMMER NIGHT 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: Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 
years old, nice male, good body proportions, nice style, excellent head, good expression, good neck and topline, 
well angulated front and hindquarters, nice coat, nice movement seen from all sides, good length of step. 
Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja koko, kaunis ilmeikäs pää, kaunis kaula, vahva selkä, leveä eturinta, 
syvä rintakehä, riittävät kulmaukset edestä ja takaa, kaunis turkki, kauniit liikkeet. Rauma KR 16.5. Tim 
Thomas, Australia KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old male, good head plains, 
moderate stop, very tight scissor bite, neck of good length, front assembly could be better, especially upper arm, 
excellent feet, strong topline, good spring of rib, square appearance, moderate rear angulation, sound moving 
away, needs a lot more extension. Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Kaunis tasapainoinen urosmainen kokonaisuus, erittäin kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät 
kulmaukset ja luusto, oikea karvan laatu, liikkuu pitkällä askeleella ja kantaa itsensä hyvin. Ilmajoki RN 1.8. 
Reia Leikola-Walden KÄY ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP3. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila KÄY ERI 2 SA 
PU2 VASERT. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, size and proportions, masculine, pleasing hed and expression, well set ears, excellent neck, 
topline and tailset, should be better angulated in upper arm, excellent ribcage and body substance, well 
angulated behind, excellent coat and condition, loose in elbows, needs more forechest, moves well from side but 
short in front step. 
 
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: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 
months, correct type, excellent size, masculine, lovely head but should be stronger in muzzle, pleasing 
expression, correct earset, very nice neck and topline, correct tailset, too straight in front and rear angulations, 
needs more forechest and better spring of ribs, excellent body for age, excellent coat and colour, excellent 
temperament, a bit low in elbows, moves very typically. 
 
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: Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari VET ERI 1 SA PU1 SERT VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Urosmainen, oikeat mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä 
purenta, hyvä kaula, hyvä eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut takaosa, oikea karvan laatu, erinomaiset 
liikkeet ikäisekseen. Marttila ER 17.5. Virpi Montonen VET ERI 2 SA PU3 VASERT. Mänttä-Vilppula 31.5. 
Arja Koskelo VET EH 1. Salo KR 13.6. Des Manton, Irlanti VET ERI 1 VSP-VET. Vesilahti RN 1.8. Helin 
Tenson VET ERI 2. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia VET ERI 2 SA PU4. Hyvinkää RN 20.9. 
Paavo Mattila VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin rakentunut uros, 
hyvän mallinen kaunisilmeinen ää, otsapenger voisi olla selvempi, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko, 
hyvä ylälinja ja raajat, karva vielä erittäin hyvässä kunnossa, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Hämeenlinna ER 
17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia VET EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head 
with pleasing expression, good eye, clean neck and shoulders, good forearm, well off for bone, good 
rearquarters, moved ok. Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Vankka, erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pään pituus ja kauniit silmät, hieman etuasentoinen lapa, 
erinomainen runko ja takaosa, hyvän hännän kiinnitys, oikea ylälinja, ikä näkyy jo hieman liikkeessä, hyvä karva. 
 
JUTRIX HIGH ON LIFE 60703/10 s.9.9.2010 i. Jutrix Water Mint e. Se Jva Jutrix Highlight kasv. Annika Olsson, 
Ruotsi 
Luonnetesti: Mäntsälä 21.3. Leena Turunen ja Tarja Matsuoi LTE (140 pist). 
 
KARELIN THE WRESTLE 39336/15 s.27.6.2015 i. Fi & Ee Mva Ee JMva EeJV-08 Merazure Heavenly Look e. 
Ee Mva Ee JMva Merazure Rich-In-Luck kasv.  
Näyttelyt: Helsinki PN 6.12. Marja Kosonen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
oikeat mittasuhteet, ikäisekseen vahva, erittäin valmis urospentu, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, hyvä etu-
rinta, vahva raajaluusto, liikkuu hieman leveästi edestä, hyvällä askelpituudella sivulta, erittäin reipas ja iloinen 
esiintyjä, oikean laatuinen karva tulossa. 
 
KARLO VOM GARTLTAL 49571/15 s.30.6.2015 i. Simply The Best vom Schloss Hellenstein e. Claire vom 
Magiccircle kasv. Ines ja Gerhard von May, Itävalta 
Näyttelyt: Helsinki PN 5.12. Åge Gjetnes, Norja BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Substanceful young boy, very well bodied, head could be bit more masculine, medium long neck, strong topline, 
very short coupled, good forechest, well angulated at both ends, typical movement. Helsinki PN 6.12. Marjo 
Kosonen BABY 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä pään malli ja 
ilme, hyvä purenta, erittäin valmis vahvarunkoinen urospentu, vahva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, esite-
tään tänään hieman pulskassa kunnossa, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sopivalla askelpituudella 
sivusta, oikean laatuinen karva tulossa. 
 



KELADITY WAIT TAN SEE Fi Mva 21176/12 s.6.9.2010 i. Gb Sh Ch Asquanne Gillespie e. Lujesa Dolce Fiore 
For Keladity kasv. Kelly Harrison, Iso-Britannia 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välbyggd 
hane med fin attityd, bra proportioner, mycket bra huvudform och god bredd i nospartiet, välansatta öron, 
passande stomme, harmoniskt vinklad, too busy movements, mycket bra pälskvalitet, merry cocker, välvisad, 
bra helhet. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Good male head, square muzzle, correct bite, moderate neck, good forechest, good point of 
shoulder, ample bone, well ribbed body, rearquarters with good angulations and muscletone, moved well with 
good stride and action. Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen VAL ERI 3 SA. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, 
Norja VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, compact dog, masculine head, 
well shaped ribcage, nice legs and feet, well angulated, moves very well with happy wagging tail, lovely coat 
quality, would like him a little bit higher on his legs. 
 
KRISTALA COCKWAVE'S FAST MOVER 58727/07 s.26.10.2007 i. Athos Black Petrs e. Fin & Ee Mva Flyers 
Zazagabor kasv. Marika Virtanen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen uros jolla kaunis ilmeikäs pää, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, aavistuksen 
suora edestä, hyvä takaosa, hyvä karvapeite, liikkuu sivusta hyvin, miellyttävä käytös. Sastamala RN 9.5. Vera 
Smirnova, Viro AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
vahva luusto, sopiva koko, erinomaiset mittasuhteet, kaunis urosmainen pää, kaunis kaula, vahva selkä, erin-
omainen rintakehä, vahvaluiset raajat, hyvät kulmaukset, erinomainen turkki, tehokkaat liikkeet. Rauma KR 
16.5. Tim Thomas, Australia AVO ERI 2 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years 
old male of strong overall substance and good breed type, head is a little heavier, good plains, correct stop, 
correct bite, correct length of neck, turn of upper arm could be better, strong topline, good spring of rib, well 
angulated rear, good tailset, sound going away and coming towards, I’d like more extension in front, very merry 
in action. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong masculine head with dark eyes, correct bite, moderate neck, good forechest, good point of 
shoulder and forearm, substantial bone, well padded feet, well ribbed body, strong rearquarters, good 
angulations, moved well keeping topline and merry action. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO 
ERI 1. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan AVO ERI 1 SA PU2 VASERT VACA. Pori KV 1.8. 
Markku Kipinä AVO ERI 2. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong and masculine male, in excellent type and size, very nice but a bit heavy head, well set ears, 
excellent neck and topline, a bit high tailset, very well angulated and bodied, outstanding coat, excellent body 
condition, needs more forechest, moves very well from side. 
 
LADYSPLIT'S DEAGOL Fi Kva 51330/07 s.2.9.2007 i. Mallowdale Giddiup e. Whauplen Anniken kasv. Ulla 
Ruistola 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 9.5. Markku Sällylä AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-7, e-3, f-5 = 42 pist). Erittäin 
innokas jäljestäjä joka jo heti alkumerkistä lähtien etenee jäljen molemmin puolin; ensimmäinen makuu merka-
taan, toinen vierestä; koko matkalla vain kolme pyörähdystä jäljen molemmin puolin, loppuosuus hyvin kaadolle 
asti, oli siitä kiinnostunut; erinomainen suoritus. Ähtäri 31.5. Jyrki Rasinpää AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 
= 46 pist). Tico nuuhkaisee alkumakausta ja aloittaa reipasvauhtisen jäljestyksen käyttäen pääasiassa ilma-
vainua, mutta tukeutuen myös maavainuun; koko jälki edetään siksakkaamalla molemmin puolin; ensimmäisellä 
osuudella edetään pitkän matkaa jäljen sivussa ja tehdään yksi laajempi tarkistuslenkki, ensimmäinen kulma 
tarkasti, makausta vain nuuhkaistaan; toinen ja kolmas osuus hyvää jäljestystä välillä myös tarkasti verityksellä 
pysyen, toinen kulma tarkasti ja makausta vain vähän nuuhkaistaan; suoraan kaadolle, jota jää nuuskimaan; 
vauhdikas jäljestäjä, jota makaukset voisivat kiinnostaa enemmän. Nokia 13.6. Sari Kangaslampi VOI 1 (a-6, b-
10, c-9, d-9, e-3, f-4 = 41 pist). Alkumakaus huomioidaan, ohjatusti jäljelle, Tico lähtee liikkeelle iloisesti häntä 
heiluen, yhdistellen tehokkaasti maa- ja ilmavainua; ensimmäisellä osuudella tarkistuslenkki, muilla joitakin; 
ensimmäisellä kulmalla ollut katko ei tuota vaikeuksia, kun veretys loppuu, koira tekee kolme lyhyttä ylipistoa 
ihmetellen veren loppumista ja hakee sitten hienosti toiselle osuudelle; toinen kulma oikaisten ja laajoin varmis-
tuksin, kolmas tarkasti; kaksi ensimmäistä makausta huomioimatta, kolmas sivusta nuuhkimaan tullen, neljäs 
hienosti osoittaen; hieman ennen kaatoa sivusta ylösajo pikkulinnuille, palaa kuitenkin etsimään kaatoa, jonka jo 
haistaa ja löytää sen lenkillä takakautta; iloisesti häntä heiluen jäljestävä koira, jonka työskentelyä oli ilo seurata, 
koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö. Sastamala 24.6. Anne Viitanen VOI 3 (21 pist). 
 
LADYSPLIT'S ERLING 57994/10 s.18.10.2010 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Whauplen Anniken kasv. Ulla 
Ruistola 
Tottelevaisuuskokeet: Lahti 17.10. Anne Nokelainen ALO3 (126 pist). 
Rallytoko: Lahti 31.10. Kirsi Petäjä ALO HYV (100 pist). 
 
LAHDENHOVIN ARVO 12554/15 s.10.12.2014 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Jalabelle Fall For 
Chocolate kasv. Leena Ahvenainen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY 4 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Good head with masculine look, nice neck and shoulders, good upper arm, good bone, a bit long 
body to what I like, well developed rearquarters, moved well but would prefer better stride but it was merry on the 
move. 
 



LAHJAKAS AAMEN 23065/14 s.15.3.2014 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s Mireia kasv. Petteri 
Väinänen 
Taipumuskokeet: Janakkala 13.6. Liisa Pajala SPA 1. 
 
LAHJAKAS BELTSI 32774/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 
Taipumuskokeet: Janakkala 13.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
LA SCALE DELUXE Rs Mva 45670/12 s.23.8.2011 i. Ro & Bg & Rs Mva Afterlife Encounter by Claramand e. 
Baroness Mirabell de Montana Cristalina kasv. Laura Szlavy, Unkari 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Male head of good proportions with good bite, moderate neck, good forechest, ample bone, well padded 
feet, deep ribbed body, rearquarters with good angulations, moved well, would prefer more stride. 
 
LEADING-LIGHT PEEPING TOM 31631/13 s.18.3.2013 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic 
Girl kasv. Satu Laitinen 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Kirsi Salokanto SPA 1. 
 
LEADING-LIGHT PROVOCATION 31634/13 s.18.3.2013 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic 
Girl kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hoikassa 
kunnossa esiintyvä, hieman ilmavan vaikutelman antava uros, hyvät mittasuhteet, hieman kapea kuono-osa ja 
vuotavat silmät, melko yhdensuuntaiset pään linjat, riittävät kulmaukset, oikean laatuinen karvapeite, esiintyy 
iloisesti, liikkuu hyvin sivulta, hyvät takaliikkeet, etuaskel jää lyhyeksi. Marttila ER 17.5. Virpi Montonen AVO 
ERI 1 SA PU4. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen KÄY ERI 2. 
 
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 KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Correct head, good body, good ribcage, moves well, good quality of coat. Hamina KV 23.5. Zsusanna 
Vaczi-Balogh, Unkari VAL ERI 1 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and 
proportions for his body, correct topline and underline, nice head and moving. 
 
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: Pöytyä RN 9.5. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä suku-
puolileima, oikeat mittasuhteet, vahva runko, hyvät pään mittasuhteet, tänään ei parhassa näyttelykunnossa, 
hyvä karvapeite, hyvä ylälinja, korkea hännän kiinnitys, hyvät liikkeet, sivuliikkeessä saisi olla parempi ulottu-
vuus. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4½ years 
old solid black male, little longer than tall, lovely head, correct plains and stop, good length of neck, upper arm 
should be a bit better, loin could be shorter, well angulated rear, sound going away, a little wide in front, I’d like 
more extension, scissor bite. 
 
LECIBSIN BLUE RENNY Fi & Ee Mva 25498/11 s.8.3.2011 i. Westerner Cisco Kid e. Beatitude kasv. Jukka 
Kuusisto 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Handsome male head with good proportions, correct bite, good reach of neck, well laid shoulders, good 
forechest, ample boned legs, well ribbed body, rearquarters with good angulations and good tailset, moved well 
with good action. 
 
LECIBSIN STAGAZER Fi & Ee & Lv Mva 42056/12 s.1.7.2012 i. Allert’s Exiting News e. Lecibsin Sweet Sugar 
kasv. Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Handsome head with good proportions, square muzzle, correct bite, moderate neck, well laid shoulders, 
good forechest, ample boned legs, good forearm, deep well ribbed body, strong rearquarters, correct tailset, 
good angulations, moved well. 
 
LECIBSIN STARS IN THE SKY 42058/12 s.1.7.2012 i. Allert’s Exiting News e. Lecibsin Sweet Sugar kasv. 
Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
lyhyt rintakehäinen, kuitenkin vielä erittäin hyvän tyyppinen, hieman voimakas otsa, muuten hyvä pää, erin-
omaiset tummat silmät, löysähköt kyynärpäät, niukat etu- ja riittävät takakulmaukset, hyvä ylälinja ja häntä, erin-
omainen karvan laatu, liikkuu hyvin sivulta katsoen, hieman löysästi edestä.  
 
LEMON OF MERRILY 41167/15 s.25.2.2015 i. Hugo of Merrily e. Fleur of Merrily kasv. Severine Cottebrune, 
Ranska 
Näyttelyt: Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tällä hetkellä 
hieman ilmava kokonaisuus, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, kevyt runko, etutassut kääntyvät ulospäin, 



niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu kapeasti edestä ja sivuliike saa vielä tasaantua, hyvä karvan 
laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
type of cocker, ideal size, lovely head and expression, nice neck and shoulders, still needs time to develop in 
chest, lovely bone and feet, a little over angulated behind, moves well when he settles, promising coat, happy 
temperament. 
 
LEPÄNOJAN HURMURI POIKA 40502/14 s.21.5.2014 i. Lepänojan Benjamin e. Lepänojan Caro kasv. Riikka 
Torikka 
Näyttelyt: Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan JUN ERI 2. 
 
LEPÄNOJAN JOKU SYDÄMENVALTAAJA 56007/14 s.27.10.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. 
Lepänojan Bertha kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good head with dark pigmentation, square muzzle, good reach of neck and upper arm, would prefer 
more bone, good spring of rib, good rearquarters, correct tailset, moved nicely keeping good topline and tailset. 
Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 
months, correct type with typical head, correct bite, good eye, well set ears and tail, well sized and good 
proportions, quality coat, needs a little more substance, excellent movement, well presented. Heinola KR 23.8. 
Patric Ragnarson, Ruotsi JUN EH 4. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia JUN EH 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lovely type and expression, correcy bite but he needs time to develop, he is still puppy, 
coat not in best condition for show, lovely movement. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro 
JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, hieman kevyt luusto, kaula 
saisi olla pidempi, hyvä ylälinja, saisi olla enemmän takakulmauksia, korkea kinner, liikkuu hyvin, tarvitsee vielä 
näyttelykoulutusta. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia JUN ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Gentle expressive head, good eye shape and colour, moderate length of neck, 
barrelled ribs, short loin, well muscled rearquarters, nice let down hocks, moved well. 
 
LEPÄNOJAN JUST EIKÄ MELKEIN 56006/14 s.27.10.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Lepänojan 
Bertha kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia PEN 4 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good strong masculine head with square muzzle, strong neck and shoulders, substantial bone, good rib, 
strong rearquarters with good muscletone, correct tailset, moved well, would prefer faster movement, overall 
bigger dog than I would prefer but all in proportion. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia PEN 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 7 months, correct type, typical head, correct bite, good eye, well set ears and 
tail, little bigger in construction but good proportions, lively movements and well presented. Heinola KR 23.8. 
Patric Ragnarson, Ruotsi JUN H. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head and male expression, correct bite, good neck, well angulated in 
shoulder and behind, excellent chest and brisket, in movement a bit crossing in front. 
 
LINGONBERRY’S CALVIN KLEIN 15099/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-
13 Rainstorm’s Latest News e. Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan oikea, hyvä pään pituus ja kuono-osa, vahvat leuat tuloillaan, hyvä runko ja kokonaisvahvuus, hyvä 
kaula, hyvät edestakaiset liikkeet, hyvät kulmaukset ja sivuliikkeet, vielä hieman pyöreyttä lantiossa, iloinen 
häntä, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 14.8. Virpi Väisänen SPA 1. 
 
LINGONBERRY’S EMPORIO ARMANI 15098/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 
DkV-13 Rainstorm’s Latest News e. Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Jyväskylä PEN 22.3. Markku Mähönen BABY 1 KP PU2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaiset mittasuhteet, lupaava pää jossa vahva kuono-osa, hyvä raajojen vahvuus ja hyvät kulmauk-
set, erinomaiset edestakaiset liikkeet, liikkuu myös sivulta hyvin, erittäin iloinen häntä, miellyttävä käytös. 
Rovaniemi RN 22.8. Eeva Rautala JUN ERI 2. Rovaniemi RN 29.8. Tanya Ahlman-Stockmari JUN ERI 1 SA 
PU1 SERT VSP. Äänekoski RN 5.9. Tarja Hovila JUN ERI 1. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, 
Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head, tight eye, deep in chest, good 
bone, keeps topline at all times, well muscled throughout, moved true with style. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, 
Viro JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year, excellent type, size and proportions, 
masculine, beautiful head and expression, excellent earset, excellent neck, topline and tailset, enough angulated 
front and rear, excellent ribcage and body for age, excellent coat and colour, moves very well, typical head and 
tail carriage. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasa-
painoinen kokonaisuus, kuono-osa saisi olla pidempi ja voimakkaampi, hieman kuivat huulet, hyvä kaula, 
selkälinja saa vielä napakoitua, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu hyvällä askeleella mutta 
liikkeessä saisi olla enemmän tehokkuutta, selkälinja pettää hieman liikkeessä, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 
6.12. Anne Livo Buvik, Norja JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type of cocker, 
compact and substanceful, head a little short in muzzle, nice neck and shoulders, well developed ribcage for 
age, lovely legs and feet, correct angulated behind, moves ok when he settles, nice coat, happy temperament. 
 



LINGONBERRY’S HUGO BOSS 15096/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-13 
Rainstorm’s Latest News e. Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Jyväskylä PEN 22.3. Markku Mähönen BABY 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet ja ääriviivat, hyvän pituinen ja vahvuinen pää, hieman vielä avoimet silmät, hyvä kaula, ikään 
riittävä eturinta, hyvä runko, hyvät raajat ja käpälät, joustavat liikkeet vielä pentumaiset mutta askelpituus 
lupaava, erittäin miellyttävä käyttäytyminen. 
 
LINGONBERRY’S KÄLLI Fi Mva 37438/13 s.15.6.2013 i. C.I.B Fi & Se(n) & Ee Mva Shavian Here And There 
e. Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola NUO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, nice 
forechest, very good shape of ribs, nice male head, very nice coat, movement and temperament. Vaasa KV 
12.4. Kresten Scheel, Tanska NUO ERI 1 SA PU2 SERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 
year 10 months, nice male, correct body proportions, beautiful head, he has a nice soft expression, good strong 
foreface, sufficiently arched skull, good neck and topline, well angulated front and hindquarters, beautiful coat, 
excellent movement seen from all sides, good drive. Rovaniemi RN 16.5. Katja Korhonen NUO ERI 1. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, keskikokoa kookkaampi, vankkaluustoinen uros jolle 
toivoisin jalompaa päätä ja miellyttävämpää ilmettä, kuononselkä saisi olla suorempi, purenta ok, hyvät korvat, 
ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvät käpälät, hyvä ylälinja ja häntä, 
liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä sivuliike, miellyttävä luonne. Keminmaa RN 24.5. Tuula 
Savolainen NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lähes 2-vuotias, 
hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyvä pään pituus, hieman voimakkaat otsaluut, pehmeä ilme, tummat silmät, 
hyvä huulilinja, erinomainen eturinta, tilava rintakehä joskin lyhyehkö rintalasta, hyvä leveä lantio, viistot joskin 
lyhyet olkavarret, hyvä takaosa, hyvä häntä, hieman kapeat takaliikkeet, hyvä sivuliike, hyvä turkki ja hapsut. 
Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan AVO ERI 3. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 
SA PU3. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO ERI 2. Rovaniemi RN 22.8. Eeva Rautala AVO ERI 1 SA 
PU1 SERT FI MVA ROP. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 13.6. Nina Janné SPA 1. 
 
LINGONBERRY’S TOMMY HILFIGER 15097/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 
DkV-13 Rainstorm’s Latest News e. Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen JUN EH 3. 
 
LIVING AMARANTH 32614/11 s.2.5.2011 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Es Mva Triplet Black Mirage e. Fi Mva 
Norvale Heather Bell kasv. Maarit Martikainen 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvän kokoinen, keskivahva luusto, kaunislinjainen pää, lyhyt kaula, hyvä ylä-
linja, riittävät etu- ja takakulmaukset, hieman löysät kyynärpäät, saisi liikkua pidemmällä askeleella edestä, hyvä 
luonne. 
 
LOCHRANZA MR FEDERER HeW-10 HeW-11 V-11 BaltV-11 HeVW-15 VV-15 25816/08 s.25.6.2007 i. Gb Sh 
Ch Lochranza For Your Eyes Only e. Lochranza Laughing Eyes kasv. Jean Gillepie ja Louise Wilding 
Näyttelyt: Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET. Hämeenlinna ER 17.10. 
Samantha Whiting, Iso-Britannia VET ERI 1 SA PU4 ROP-VET BIS1-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Handsome headed dog, dark eye, pleasing expression, correct shoulder placement with correct upper 
arm, good chest, short in loin, balanced, moved very merrily. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen VET ERI 1 
HeVW-15 SA PU3 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs mutta kauttaaltaan kovin kapea 
kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, melko kapea runko, liikkuu ryhdikkäästi tehokkaalla 
askeleella, hyvä karvan laatu, kaunis syvä punainen väri. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja VET ERI 1 
VV-15 SA PU3 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type of cocker, very typical outline, 
head a little narrow, nice neck and shoulder, compact body, well angulated, sound mover with happy tail, lovely 
coat quality, happy temperament. 
 
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: Miehikkälä 26.4. Leena Kähkönen VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 44 pist). Lähtö-
makauksella koiraa pidätellään ja rauhoitellen ohjaus krepeille; maavainulla edeten ja voimakkaasti jarruttaen 
jäljestettiin ensimmäinen osuus, makaus osoitetaan; ensimmäinen normikulma hyvin helposti selvitettynä toiselle 
osuudelle, makaus osoittaen; toinen kulma, jolla katko, teettää töitä liki hukkaan, sorkan jäljet pyörittävät mutta 
kehoituksin jatkoon; kolmannen osuuden makaus ohi ja tarkastelua ko. osuudella; neljännen osuuden makaus 
osoittaen mutta kehoituksia tarvitaan että päästään sorkalle, joka kiinnostaa koiraa, tehtävä on päättynyt; 
jäljestystä leimasi loppua kohden lisääntyneet sorkan jälkien tarkastelut, jotka osaltaan vaikuttavat pisteisiin, 
muutoin äänetön ja miellyttävä jälkipari. Imatra 7.6. Esa Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 
pist). Koira aloittaa alkumakuulla tarkan jäljestyksen, joka etenee hyvin aivan jäljen päällä; ensimmäisellä osuu-
della tarkistusrengastus, loppuosuus tarkasti; katkokulma pääosin jalanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle, 
loppujälki tarkasti, toinen kulma rengastaen ja kolmas tarkasti; makuista yhden osoittaa hyvin, yhden nopeasti, 
yhden hidastaen ja yhden ylittää; kaadolle ilmavainulla ja tuulen vuoksi tarkistusrengastus aivan juuri ennen 
kaatoa; hyvä varma suoritus. Kouvola 14.6. Ilkka Niemi VOI 1 (a-4, b-10, c-9, d-13, e-3, f-3 = 42 pist). Ukko 



nuuhkii alkumakauksen, sitten itsenäisesti mutta varmistettuna jäljelle; heti jäljestyksen alettua ruohon syöntiä 
jäljen vierestä mutta parilla kehotuksella jatketaan; sitten alkaa hyvä maavainuinen jäljestys, ohjaaja jarruttaa, 
vauhti on sopivan reipasta; ensimmäinen osuus aivan tarkasti jäljellä, loppuosuuksilla neljä aivan pientä pistoa 
tai rengastusta, pari pienehköä joilla tarvitaan kehotus ja yksi vähän laajempi pisto jäljen sivuun sorkan jäljille, 
jossa tarvitaan useita kehotuksia, Ukko kuitenkin jatkaa jäljestystä; ensimmäisellä kulmalla aivan vähän takaa 
kaartaen, katkokulma erittäin sujuvasti yhdellä kaarroksella, kolmas kulma tarkasti; kaikki makaukset merkattiin 
nuuhkaisten ja pysähtyen melko nopeasti, kahden makauksen merkkaus olisi ollut selkeämpi jos pysähdys olisi 
kestänyt pidempään; Ukko jäi nuuhkimaan kaatoa; tänään tarvittiin runsaasti kehoituksia mutta ohjaaja näytti 
tuntevan koiransa ja kehotukset olivat oikeanaikaisia. Luumäki 2.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (44 pist). 
Kouvola 9.8. Mari Tilles VOI 1 (44 pist). 
 
LUMOAVA EROS 30521/13 s.15.3.2013 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. Tähtimetsä Hilma kasv. Taina 
Jokinen 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 17.5. Taina Ketola AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-14, e-3, f-3 = 39 pist). Alkumakuu 
tutkitaan, hyvin ohjatusti jäljelle, jälkityö on itsenäistä, pääosin maavainuista jälkiuran päällä etenevää, vain 
muutamia pieniä tarkistuksia jäljen läheisyydessä; makaukset merkataan, kulmat tarkasti; kolmannella osuudella 
vastaan tulleessa ojassa ensin juodaan, etsitään kummaltakin puolelta ylityspaikkaa, jatkaa paluujäljelle, hukka; 
puhtaalta jäljeltä jatko, edetään hyvin kunnes saa vainun jostain, hetki mietitään kirsu ylhäällä, jatkaa jäljestystä; 
kaadolle tullaan suoraan, jää tutkimaan sorkkaa; erinomaista työtä tehneelle koiralle ojan ylitys oli ongelmallinen, 
lisää treeniä ja ongelma toivottavasti poistuu. 
 
LYRICALS DISTANTACCORD 20764/14 s.13.2.2014 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet Universal 
Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Masculine head, correct proportions, good dark eyes with pigmentation, moderate length of neck, good 
forechest, good point of shoulder and upper arm, good ribbed body, rearquarters with good angulations and 
muscletone, moved well keeping topline, would prefer more stride. 
 
LYRICALS LILOSENCORE 20761/14 s.13.2.2014 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet Universal 
Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi JUN ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Matured masculine dog, good proportions, very nice head and expression, well set ears, very good eyes, a bit 
upright in shoulder, good upper arm, enough forechest, good ribcage, enough angulation in rear, good coat 
quality, very good tan markings, very steady side movement, good topline, moves a bit wide behind, narrow in 
front, good tail activity, excellent temperament. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN ERI 
3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good strong masculine head in good proportions with nice dark 
eyes, correct bite, square muzzle, good reach of neck and well laid shoulder, good forechest, substantial bone in 
legs, deep ribbed body, strong rear angulations and good muscletone in rearquarters, moved well with good 
stride keeping topline and merry action of tail. 
 
LYRICALS RAPIDODRUM 20763/14 s.13.2.2014 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet Universal 
Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Ilomantsi RN 17.1. Marja Talvitie JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, kaunis pää ja hyvä ilme, erinomainen ylälinja, hieman lyhyt lantio, vielä kovin löysät kyynärpäät, hyvä 
karva, liikkuu hyvin sivulta katsoen, hieman ahtaasti takaa, hyvä häntä. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt JUN ERI 
1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikein hyvät mittasuhteet, hyvä kompakti runko, 
hyvä kuonon ja kaulan mittasuhde, aavistuksen lyhyt kaula, ikään riittävä rungon voimakkuus, hyvä selkälinja ja 
hännän korkeus, hyvät joustavat liikkeet, oikea karvan laatu. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta JUN EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen kokonaisuus, toivoisin hieman täyteläisemmän kuono-
osan, hyvä ilme, riittävä kaula, lupaava eturinta, saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, keski-
vahva luusto, vankka hyvä lyhyt runko, lupaava karva, hyvä luonne, liikkuu hyvin. Kellokoski ER 6.6. Gill 
Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, gentle 
expression, correct bite, good reach of neck and well laid shoulders, good forechest and point of shoulder, good 
ribbed body, strong rearquarters with good angulations, moved well keeping topline and level tailset. Oulu KV 
11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 2 SA PU2 VASERT VACA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, 
Azerbaidzhan NUO ERI 2 SA. Raahe RN 1.8. Katja Korhonen JUN ERI 1. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, 
Ruotsi NUO EH 4. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti NUO ERI 3. Joensuu KR 9.8. Lotte 
Jörgensen, Tanska NUO ERI 2 SA. 
 
MANACA’S BLINKIN’ HECK 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: Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN ERI 1 SA. 
 
MANACA’S I LOVE THIS GAME 35123/14 s.8.4.2014 i. Se(n) Mva Westridge Sweet Need For Speed e. 
Manaca’s For All Time kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Valkeakoski RN 14.5. Tanya Ahlman-Stockmari JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Maskuliininen uros jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvä kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvat, hieman 
avonaiset luomet, hyvä kaula, vahva raajaluusto, tilava runko, oikea rintakehän muoto, ei tänään parhaassa 



karvapeitteessä, riittävät polvikulmaukset, ei saa lisää jykevöityä rungoltaan, hyvä häntä, liikkuu hyvin takaa, 
miellyttävä käytös. Pieksämäki KR 27.6. Leni Finne JUN EH 1. Raasepori KR 28.6. Tuula Savolainen JUN 
EH 3. Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson JUN ERI 1. 
 
MANACA’S JOY OF A TOY Se & No Jva SE32445/2012 s.14.4.2012 i. Se(n) Mva Se Jva SeV-10 Manaca’s 
Walk On The Wild Side e. Manaca’s Strawberry Fields kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Jäljestämiskokeet: Laitila 13.9. Markku Sällylä VOI 0 (0 pist). Hyvin omatoimisesti matkaan, ripeää vauhtia 
etenevä, maa- ja välillä ilmavainua käyttäen; vajaa sata metriä ja tekee nopean tarkastuksen tuoreille riistan-
jäljille, mutta palaa itse takaisin; ensimmäisellä kulmalla kaksi tarkistuslenkkiä; vähän ennen toista makuuta pois-
tuu määrätietoisesti jäljeltä ja siitä tuomitaan hukka; samoin toisen osuuden loppupuolella; koe keskeytetään kun 
tullaan katkokulmalle, sieltä tullaan liian kauaksi; tänään kiinnosti myös tuoreet risitanjäljet. 
 
MANACA’S MAKING OUT 51416/11 s.29.5.2011 i. Se Mva QuilMhair Innis-Dubh e. Se(n) & No Mva Se Jva 
PMV-06 Manaca's Undesigned Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson KÄY EH 2. 
 
MANACA’S STORM WARNING Fi & Se Jva 35615/14 s.29.1.2014 i. Billsor Kiterunner e. Se(n) Mva Manaca’s 
Pull No Punches kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulin, 
mycket god typ, trevlig helhet och proportioner, fin siluett, utmärkt könsprägel, maskulint huvud, kraftig skalle, 
bra uttryck, korrekt bett, välansatta öron, en aning framskjuten skuldra, utmärkt benstomme och mycket 
välkroppad för sin ålder, korrekt ansatt svans, rör sig ganska bra när han kommer i gång, välskött, bra päls-
struktur, vänlig temperament men behöver ännu lite tid i sitt huvud. Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara JUN 
EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin maskuliininen, hyväluustoinen, mittasuhteiltaan tarpeeksi 
koottu uros jonka pää saa vähän kuivua, takaluisu kallo, erinomainen rintakehä, vahva takaosa, kovin niukat 
etukulmaukset ja puutteellinen eturinta, hyväasentoinen häntä, liikkeet ja ylälinja saavat vielä asettua, keskipitkä 
askel. Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 months 
old, good size, masculine, good body proportions, masculine strong head, sufficiently arched skull, good strong 
foreface, correct bite, good neck, topline and tailset, well angulated front and hindquarters, he is shown a little on 
the heavy side, nice movement from all sides, good length of step, topline could be stronger when he moves. 
Kauhava RN 9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa NUO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Vankkarakenteinen kookas uros, selvä sukupuolileima, hyvät pään mittasuhteet, hyvä kuonon pituus 
ja syvyys, hyvät korvat, tummat silmät, kovin löysät alaluomet, hyvä ylälinja ja hännän asento, täyteläinen runko, 
kyynärpäissä hieman löysyyttä, isot hyvät käpälät, liikkuu edestä hieman löysästi, hyvä sivuaskel, hyvä karvan 
laatu. Lestijärvi RN 16.5. Markku Kipinä NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen 
vahvaluustoinen hyvän kokoinen uros jolla saisi olla voimakkaammin kulmautunut etuosa, runsaasti kaula-
nahkaa ja melko korostuneet huulet, hyvä purenta, hieman takaluisu kallo, tilava runko, turhan löysässä 
kunnossa tänään, hyvä turkki, hyvä luonne. Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka NUO EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, urosmainen pää jonka toivoisin hieman kuivemmaksi, runsaasti 
kaulanahkaa, kaunis kaula ja ylälinja, toivoisin enemmän kulmauksia eteen ja taakse, vahva luusto, liikkuu ja 
esiintyy hyvin, erinomainen karvan laatu ja määrä. Ilmajoki RN 1.8. Reia Leikola-Walden NUO ERI 1 SA PU2 
VASERT. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila NUO ERI 1. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 11.7. Ville Lahtinen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 3.5. Jarmo Nummijärvi AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-12, e-3, f-4 = 43 pist). Alkumakaus 
tutkittiin, sopiva vauhti kaikilla osuuksilla; erinomaisesti jälkiuralla kaksi ekaa osuutta, samoin makaus merkattiin, 
kulma tarkasti; kakkoskulma oikein, makaus jäi merkkaamatta; kolmannella osuudella koira vaati hieman tukea 
ohjaajalta, loppu mallikkaasti, kaato kiinnosti. Vöyri 7.5. Jyrki Rasinperä AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 
46 pist). Ajax tutki alkumakauksen ja aloittaa sopivan vauhtisen jäljestyksen maavainua käyttäen; ensimmäisellä 
osuudella pieniä tarkistuksia sivuille, muuten tarkkaa jäljestystä, ensimmäinen kulma tarkasti, makaus osittain 
pysähtymällä ja haistelemalla vierestä; toisella osuudella pieniä pistoja sivuille ja tarkistuslenkkejä, toisella 
kulmalla suunnan tarkistuksia ja makaus merkataan; kolmas osuus tarkkaa jäljestystä, suoraan sorkalle jota jää 
tutkimaan; hyvää jälkityöskentelyä. Maalahti 13.5. Torsten Lerstrand VOI 1 (a-5, b-9, c-9, d-10, e-3, f-5 = 41 
pist). Startade lungt och bra med markvittring; 1-sträckan med saxningar över spåret samt ett par kontroller, 
vinkeln rundades; 2-sträckan par kontroller, vinkeln som var hoppet klarades av med rundningar; 3-sträckan 
några kontroller, vinkeln rundades ett par gånger; 4-sträckan några kontroller; markerade alla legor svagt, 
stannade vid klöven. Kauhava 7.6. Sari Kangaslampi VOI 3 (a-3, b-5, c-4, d-11, e-3, f-2 = 28 pist). Ajaxille osoi-
tetaan lähtö ja ohjataan se matkaan, alkaa melko tarkka mutta empivä työskentely lukuisin pysähdyksin kun Ajax 
arvuuttelee perässä kulkijoiden aikeita; jäljeltä ei metsäisillä osuuksilla poistuta kauas, hakkuuaukealla laajem-
paa sivuttaisliikettä rajujen tuulenpyörteiden myötä, mutta selvitetään maavainulla; ensimmäisen kulman katko 
vaikeuksitta, toinen kulma rengastuksin ja kolmas kulma pienellä pistolla; ensimmäisen makuun merkkaa 
kahdesti välillä rengastaen sen, toinen pienellä pysähdyksellä, kolmas yli ja neljäs hyvin osoittaen, jää kaadolle; 
tänään Ajaxin työskentely oli melko empivää, lukuisat pysähdykset ja reitin etsimiset veivät suorituksen yliajalle 
tiputtaen palkintosijaa; varmuutta suoritukseen tarvitaan vielä jotta muuten hyvä työskentely alkaa kantaa 
hedelmää. Ilmajoki 12.6. Toni Tunkkari VOI 1 (a-5, b-10, c-10, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Ohjattu lähtö, koira 
merkkaa alkumakuun ja lähtee rennon reippaaseen jäljestykseen; kolme osuutta tarkkaa jäljestystä, kulmat 
tarkasti selvittäen; katkokulmalla meinaa ensin oikaista seuraavalle osuudelle mutta lopulta menee edellisen 
osuuden suuntaisesti varsin laajalla lenkillä hakien seuraavaa osuutta; se löytyy juuri ennen makausta ja loppu 
etenee rutiinilla; makauksista merkkaa kolmannen selkeästi jääden makaukselle, ensimmäisen ja toisen pikai-



sesti tutkien ja viimeisen vauhdista merkaten, kaadon osoitti tutkien sorkkaa; kunhan ohjaaja viimeistelee narun 
käytön, niin koiralta voi odottaa huipputuloksia. Perho 14.6. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-3, f-4 = 
41 pist). Alkumakaus osoitetaan koiralle ja alkaa pääosin maavainuinen työskentely jäljen päällä sopivalla 
vauhdilla edeten, tekee muutamia tarkistuksia hieman jäljen sivulle; ensimmäinen kulma jälkeä, katkokulmalla 
pientä pyöritystä mutta jatko selviää, viimeinen kulma jälleen jälkeä; makauksista kaksi nopeasti nuuhkaisten, 
yhden ohittaa, viimeisellä kävelee yli, pysähtyy ja katse takaviistoon; sorkasta menee ensin vähän ohi mutta 
kehotuksella palaa ja nuuhkii. 
MH-luonnekuvaus: Lapua 6.9. Arja Jauhiainen ja Jorma Kerkkä. 
 
MARGATE MIDDLE FOR DIDDLE 21603/14 s.16.2.2014 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em 
e. Margate Flaming Nora kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Masculine head with good proportions, dark eyes, correct bite, good reach of neck, good point of 
shoulder, ample bone, good ribbed body, rearquarters of good angulations with muscled thigh and good tailset, 
moved well keeping topline, would prefer more coat under tummy. 
 
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: Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år, 
black and tan, med bra kroppsproportioner, ganska välformat huvud, fin ögonfärg, tillräcklig hals, harmoniskt 
vinklad fram, kort kropp, lösa armbåger, bra benstomme, bra kors och bakställ, sunda rörelser, bra tempera-
ment, trevligt visad. Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. An honest dog with some good features, expression is sad rather than merry, soft mouth, balanced 
angles, topline good, tailset good, good coat, well boned to feet, overall an honest dog, moves very wide behind. 
Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Good in type, nice head, nice 
expression, correct front and rear, good ribcage, moves well. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-
Britannia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome male head with good proportions, 
square muzzle and correct bite, good reach of neck on well laid shoulders, good forechest, ample bone, well 
ribbed body, strong rearquarters, good angulation and well toned thigh, moved ok, would prefer more stride. 
Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Napakka kokonaisuus 
joka voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, pyöristää lantiota liikkeessä, hyvä runko, 
liikkuu jäykällä tehottomalla askeleella ja melko leveästi takaa, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo 
Buvik, Norja AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, compact and strong, 
masculine head, good expression, nice neck and shoulder, well shaped ribcage, good legs and feet, a little short 
in croup, moves wide behind and could have had more drive, nice coat, happy temperament. 
Luonnetesti: Tuusula 20.9. Jorma Lankinen ja Maarit Salla LTE (44 pist). 
 
MERAZURE FOREVER TAN 50866/06 s.22.9.2006 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill's Bonfire e. Fin & Ee 
& Lt Mva BaltV-02 Merazure Lady Tan Dream kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 
år gammal hane, maskulint huvud som kunde med fördel ha haft mer drag, bra ögon, kort hals, bra rygg, bra 
kors och svansansättning, bra substans, fina proportioner, beväger sig harmoniskt, allt för ullig päls, bra färg. 
Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years, 
masculine head, should be little longer, correct bite, well set ears, nice neck, correct topline, long but too falling 
croup, ok tailset, lovely spring of ribs, little long in loin, little foreshooten front, well angulated, moves with good 
reach and happy cocker tail, totally wrong coat texture, happy temperament. 
 
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: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. A little bit big size, excellent topline, excellent set and angulation of legs, excellent fore-
chest, excellent shape of ribs, very strong dog in all, strong bones, very nice male head, very nice movement, 
coat and temperament. Virolahti 7.2. Paavo Mattila KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis uros, oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen hieman vahva pää, erinomainen runko ja luusto, hyvä ylälinja ja 
karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja KÄY EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 år gammal hane av utmärkt typ, maskulint huvud av tyngste laget, 
vackra ögon, för lågt ansatta öron, ok hals, stark men lång rygg, något avfallande kors, grunt förbröst, smal och 
kort bröstkorg, moderat vinklad fram och bak, beväger sig ok, fin färg dock något grov och ullig päls. Jyväskylä 
KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, masculine head, 
nice expression, nice ears, nice neck, little weak in topline, too falling in croup, little low tailset, foreshooten front, 
should have better developed ribcage, could have been better angulated, should have better reach and drive, 
too wolly coat, steady temperament. 
 
MERAZURE WAYFARER ARAGON Ee & Lt JMva 27035/14 s.10.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru & 
Balt Mva EeV-06 Vitahotellets Aragon e. Ee JMva Merazure Rich-In-Luck kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good head, very nice expression, correct front and rear, good ribcage, moves well, good quality of coat. 
Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years, 



nice expression, could have a little longer head and more parallel lines, nice earset, correct bite, nice neck and 
topline, too narrow in croup and also falling too much, too low set tail, still needs to develop in body, moves 
parallel but could have better reach, too woolly in coat, steady temperament. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 22.8. Sari Vottonen SPA -. 
 
MERRY COCKTAILS GILDOR SE12468/2015 s.18.12.2014 i. Merry Cocktails Unity e. Irda Modus Vivendi 
kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 
månader, av utmärkt typ, för mig är dette ett vackert klassiskt cockerhuvud, fantastiska ögon och ögonfärg, för 
lågt ansatta öron, bra hals, rygg, kors och svansansättning, bra substans för sin ålder, kort steil överarm, 
moderat vinklat bak, utmärkta proportioner, rör sig något ostabilt fram, bra bak, fantastisk päls och färg. 
 
MERRY COCKTAILS UP-AND-COMING 17251/14 s.28.1.2013 i. Merry Cocktails Charity e. Merry Cocktails 
Debonair kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Laadukas, tasapainoinen, miellyttävä uros, hyvä luusto, vahva runko, hyvä karva, oikeailmeinen 
hyvän mallinen miellyttävä pää, erinomainen ylälinja ja tapa käyttää häntää, vähän huolimaton etuaskel, erittäin 
kauniit sivuliikkeet, aito cockeri. Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen uros joka on hieman pulskassa kunnossa, kuonon ja 
kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, erinomainen etuosa, vankka runko ja hyvä 
takaosa, voisi esiintyä iloisemmin. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvä kompakti kokonaisuus, hyvä pään pituus, otsapenger voisi olla selkeämpi, erinomainen 
rintakehän muoto, hieman luisu lantio ja melko alas kiinnittynyt häntä, normaalit etu- ja takakulmaukset, erin-
omainen luusto ja hyvät tassut, hyvät liikkeet, pieni laihdutuskuuri olisi eduksi, runsaasti turkkia. Kauhava RN 
9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, sopiva luuston vahvuus, hyvät pään linjat, hyvät silmät ja korvat, täyteläinen pyöreähkö 
runko, erinomaisesti kulmautunut, tehokas sivuaskel, etu- ja takaliikkeissä epäyhtenäisyyttä, liikkeessä ylälinja 
saisi olla tasaisempi, erinomainen karvan laatu. Lestijärvi RN 16.5. Markku Kipinä AVO EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Vahvaluustoinen hyvän kokoinen uros jolla saisi olla pidempi rintakehä, riittävät 
kulmaukset edessä, vaikeata säilyttää askelrytmi liikkeessä, hyvä yläosa, täyteläinen kuono, hyvä häntä, hyvä 
luonne, hyvän laatuinen karva. Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo AVO ERI 1 SA PU2. Kellokoski ER 6.6. 
Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head with 
good proportions, correct bite, good reach of neck, well laid shoulders, good forechest, ample boned legs, good 
point of shoulders and upper arm, well ribbed body, strong rearquarters, good angulations, moved ok, would 
prefer more stride action. 
 
MERYL BLACK RING-OUZEL Fi Kva 33466/09 s.28.3.2009 i. Priorsmeadow Spurt e. Timsgarry Bell kasv. 
Maria Müllersdorf, Ruotsi 
Metsästyskokeet: Joroinen 7.11. Pekka Eskola VOI 2 (80 pist). Joroinen 8.11. Ilkka Klaar VOI 1 (92 pist). 
 
MERYL CRISP 40378/14 s.3.5.2014 i. Maesydderwen Scout e. Chyknell Curlew kasv. Maria Müllersdorf, Ruotsi 
Metsästyskokeet: Janakkala 24.10. Steve Wanstall AVO – (0 pist). Pornainen 14.11. Arto Kurvinen AVO – (0 
pist). 
 
MIKLAUS NIITTI 57865/11 s.14.10.2011 i. Lowflyer Nipp e. Wood-Nymph Tina kasv. Anne Woivalin 
Metsästyskokeet: Pornainen 14.11. Arto Kurvinen VOI 1 (77 pist). Hyvinkää 15.11. Arto Kurvinen VOI 1 (96 
pist). 
 
MIKLAUS ONPA METKA ER35436/12 s.19.5.2012 i. Banducia Oden e. Gun Choice Black Pearl kasv. Anne 
Woivalin 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong masculine head, gentle eye expression, correct bite, strong neck and well laid shoulder, good point 
of shoulder, substantial bone, good ribbed body, strong rearquarters with good bend of stifle, moved well 
keeping topline but backend action not striding the way I would prefer. 
Metsästyskokeet: Kangasala 12.9. Arto Kurvinen AVO 2 (67 pist). Kangasala 13.9. Arto Kurvinen AVO 2 (70 
pist). Inari 26.9. Tiina Karlström AVO – (0 pist). Hyvinkää 15.11. Arto Kurvinen AVO 3 (57 pist). 
 
MISTYNIGHT SAGA ALL BE YOURS 18829/15 s.26.12.2014 i. Edwin Schönez e. Attenborough Autumn Light 
kasv. Jannika Backman 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good strong masculine head with square muzzle, good reach of neck and point of 
shoulder, substantial bone, nice deep chest, strong rearquarters with muscletone, correct tailset, moved well with 
good stride and merry attitude. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro JUN ERI 1 SA PU4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvän kokoinen, maskuliininen pää, hieman liikaa 
kaulanahkaa, riittävä kaulan pituus, hyvä ylälinja ikäisekseen, hyvin kehittynyt rintakehä, hyvät etu- ja taka-
kulmaukset, liikkuu hyvin. Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä pään malli, riittävä pituus, hyvät korvat, vielä kovin löysät kyynärpäät ja 



kevyehkö runko, riittävät takakulmaukset, oikein kannettu häntä, hyvä karva, köyristää hieman liikaa lanneosaa 
liikkeessä, tarvitsee aikaa. 
 
MULTIFARIOUS ALBERTTI Fi Kva 49022/11 s.14.8.2011 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Saxaphone Derwent 
kasv. Anne Knuutinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong male head, moderate strong neck, good forechest, substantial bone, good deep rib, strong 
muscled rearquarters with good bend of stifle, the bite is not correct and on movement could not totally assess 
with the dog quartering but that is what he is bred to do. Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie KÄY H. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman lanneosaltaan pitkä, kovin kevytkuonoinen ja suurisilmäinen poika, 
hieman ylöskiinnittyneet korvat, hyvä kaula, todella löysät kyynärpäät ja hieman liian lyhyt ja laskeva lantio, 
pitkähkö lanneosa, hyvä karvan laatu, liikkuu edestä löysästi, kaikista onnellisin koira tässä kehässä. 
 
NAMUSILLAN KALJOLAINEN Fi Jva Fi Ava 36791/09 s.22.6.2009 i. Ladysplit's Dinodas e. Red Garlic's 
Hjortron kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Jäljestämiskokeet: Multia 16.8. Hannu Palonen VOI 1 (42 pist). Kolari 30.8. Heikki Pirhonen VOI – (0 pist). 
Hyvin ohjattu lähtö, Pepe aloittaa reipasvauhtisen jäljestyksen, vauhti jarrutetaan hyvin maastoon sopivaksi; 
kuitenkin ennen ensimmäisen osuuden makausta jäljestys muuttuu ja siirtyy jäljen oikealle puolelle ja Pepen 
haku keskittyy todennäköisesti poron jäljestykseksi; palautetaan ja aloitetaan makaukselta ja sama toistuu ja 
ohjaaja keskeyttää kokeen; jatkettiin harjoitellen. 
Tottelevaisuuskokeet: Jyväskylä 28.2. Tuire Marjamäki EVL 0 (150,50 pist). Janakkala 19.12. Juha Kurtti 
EVL 2 (245 pist). 
 
NAMUSILLAN VIÄNÄNE 14173/13 s.29.12.2012 i. Ladysplit’s Dinodas e. Namusillan Purppula kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen 
Metsästyskokeet: Haapavesi 3.10. Pertti Sinkkonen AVO 2 (62 pist). 
 
NAMUSILLAN VÄINÄMÖINEN 47858/13 s.26.8.2013 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Viian Eukko kasv. 
Anu Knuutinen-Pöppönen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Male head with gentle expresison, correct bite, good neck on well laid shoulders, good forechest, good 
boned legs, deep ribbed, strong rearquarters, moved well keeping level topline, lacking feathers. 
Jäljestämiskokeet: Jyväskylä 10.5. Tuula Svan AVO 2 (31 pist). Jyväskylä 24.6. Tuula Svan AVO 1 (47 pist). 
Akaa 12.7. Karla Sohlman AVO 0 (0 pist). Kolari 30.8. Juhani Heikniemi AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 
49 pist). Alku näytetään Paavolle ja siitä ohjatusti jäljelle; ensimmäisellä suoralla Paavo käyttää maavainua, 
toisen suoran alussa vastatuuleen Paavo käyttää ilmavainua, mutta siirtyy maavainun käyttöön työn edetessä, 
myös viimeisen suoran loppupuolella nenä nousee ylös ja sorkka haetaan ilmavainulla; työ on kuitenkin jälki-
tarkkaa läpi koko jäljen; ensimmäinen kulma tarkasti, makaus merkataan; toisella kulmalla pienen pieni suunnan 
tarkistus ja makaus merkataan; jälkeä pitkin kaadolle, jonka osoittaa nuuhkien; Paavo on melkoisen ”täpinöis-
sään” koko matkalla, ohjaaja jarruttaa vauhdin kuitenkin sopivaksi; hieno suoritus jälkiparilta. 
Metsästyskokeet: Ruovesi 18.10. Ben Randall AVO 2 (74 pist). Ruovesi 29.11. Lauri Kanerva AVO 1 (83 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Jyväskylä 28.2. Mauri Pehkonen AVO 1 (166 pist). Laukaa 16.6. Mauri Pehkonen VOI 
0 (184 pist). 
MH-luonnekuvaus: Maaninka 4.10. Marina Bast ja Jorma Kerkkä. 
 
NEMO Z VEJMINKU 11878/15 s.22.3.2013 i. Viking Z Vejminku e. Francis Z Vejminku kasv. Pavel Sulcek, 
Tsekki 
Näyttelyt: Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti AVO EH 3. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, 
Tanska AVO ERI 2 SA. 
 
NEPPARI’S OFF THE ROAD 11277/15 s.29.11.2014 i. Benchmark Sinning Musk e. Neppari’s Jaunty Girl kasv. 
Riikka Virkki 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen, maskuliininen pää, riittävä kaulan pituus, haluaisin paremman 
ylälinjan, suora edestä, korkea kinner, tarvitsee enemmän takakulmauksia, hyvä sivuliike, tarvitsee lisää 
näyttelykoulutusta. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Good muzzle shape, dark eye, ears set well, strong neck, well developed ribs, good feet, well 
boned, well let down hocks, moved ok. 
 
NESHPO’S HE IS A YESMAN Fi & No Mva Se & No Jva NO40750/12 s.24.4.2012 i. Se(n) & No Mva Se & No 
Jva Manaca’s Yesterday’s Yesman e. Se(n) Mva Neshpo’s Danish Design kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI 2 SA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, 
Azerbaidzhan KÄY ERI 1 SA PU3. Kemi KV 19.7. Wilma Weijmans-Strijbos, Alankomaat KÄY ERI 1 SA 
PU1 SERT CACIB ROP RYP1. 
 
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: Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi KÄY ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros jolla selvä sukupuolileima, oikea purenta, hieman lyhyt olkavarsi, 
saisi olla kulmautunut edestä paremmin, hyvä rintakehän muoto, liikkuu pitkällä askeleella, ylpeilee hieman 
hännällään, teräskunnossa; hammastodistus esitetty. Laukaa RN 11.7. Jose M Doval Sanchez, Espanja VET 
ERI 1 ROP-VET. Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. 
 
NIGHTLANE’S PEACEMAKER Fi Mva Fi Jva 10963/04 s.6.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s 
Lonely Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvän tyyppinen 11-vuotias vanhus jossa ikä hieman näkyy liikkeessä, hyvä pää, hyvin asettuneet korvat, 
hyvä kaula ja ylälinja, voisi olla kulmautunut edestä paremmin, liikkuu rodunomaisesti, turkin laatu erinomainen, 
erinomainen rintakehän muoto. 
 
NIGHTSKY SE53307/2013 s.25.8.2013 i. C.I.E Pohj Mva Se Jva PMV-13 PMV-14 SeV-15 Perchwater Like A 
Perfect Dream e. Se(n) Mva Se Jva Perchwater Hot’n’cold kasv. Susanne Eliasson-Tuoremaa 
Näyttelyt: Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 1. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, 
Azerbaidzhan NUO HYL. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen NUO EH 2. Kemi KV 19.7. Wilma 
Weijmans-Strijbos, Alankomaat NUO EH 1. 
 
NORTHWORTH CAPRICORN 18622/12 s.13.1.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Burn Baby 
Burn kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean kokoi-
nen uros jolla seistessä hieman laskeva ylälinja, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, tyypillinen ilme, 
saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja eturinta saisi olla voimakkaampi, hyvät kulmaukset takana, liikkuu 
reippaasti ja iloisesti, hyvät sivuliikkeet, liikkuu hieman leveästi edestä. Lahti KV 21.3. Johan Andersson, 
Ruotsi AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 årig hane med bra proportioner, maskulint 
huvud, mörka fina ögon, bra hals, harmoniska vinklar, kompakt kropp, sunda fina rörelser, trevlig temperament, 
välvisad. Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivisrakenteinen 
kompakti uros, toivoisin päähän lisää pituutta, tiukka purenta, hieman löysää kaulanahkaa, pään linjat voisivat 
olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvän mallinen mutta hieman lyhyt rintakehä, hyvä 
luuston vahvuus, riittävästi kulmautunut, hyvä askelpituus, iloinen käytös. Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva AVO 
ERI 2. Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine, 
good proportions in standing, good skulll, bit short in muzzle, a bit of throatiness takes a bit away from 
expression, good earset, neck and shoulder, good ribcage and forechest, bit sloping topline, good angulation in 
rear, good muscles, good coat quality, very steady mover with good reach and tail activity, excellent 
temperament. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Handsome male head, square muzzle, dark eye, good reach of neck on well laid shoulders, good 
forechest, ample boned legs, neat feet, well ribbed short body, rearquarters of good angulations, well toned 
thighs, moved ok keeping topline. Raasepori KR 28.6. Tuula Savolainen AVO ERI 3 SA PU3. Tuusula KR 4.7. 
Saija Juutilainen AVO EH 2. Kotka KV 15.8. Tiina Taulos AVO ERI 1. Heinola KR 23.8. Patric Ragnarson, 
Ruotsi AVO ERI 2 SA PU3 VASERT. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia AVO ERI 1 SA PU3 VASERT. 
Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well in type, 
correct bite, I’d like better proportions in muzzle, elegant neck, very well angulated in shoulders, excellent chest 
and brisket, excellent topline, excellent angulation behind, moving well. Kouvola RN 11.10. Tuula Savolainen 
AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, kompakti uros jolla hyvät mitta-
suhteet, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät tummat silmät, hieman avoimet luomet, kaunis huulilinja, 
hieman kapea alaleuka, kaula voisi liittyvä sulavammin lapoihin, erinomainen eturinta, hieman lyhyet riittävän 
viistot olkavarret, hyvä tilava rintakehä, vahva leveä lantio, hyvin kulmautunut takaa, runsaat hapsukarvat 
voisivat olla silkkisemmät, tasapainoiset tehokkaat liikkeet, iloinen häntä. 
 
NORTHWORTH DRASTIC STYLE HeJW-15 23583/15 s.20.1.2015 i. Backhills Scandinavian Style e. 
Northworth Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Porvo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Lovely dog, correct proportions, nice head, very well angulated in front and behind, a little bit white in 
throat, lovely movement. Kouvola RN 11.10. Elena Ruskovaara PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, vahvat raajat, tilava rintakehä, ikään nähden erinomainen eturinta, erin-
omaiset tiiviit mittasuhteet, kohtuullisesti kulmautuneet raajat, lapa voisi olla viistompi ja kaula kiinnittyä kauniim-
min ylälinjaan, riittävän tummat silmät, täyteläinen kuono, pään linjat saavat kehittyä, vakaa ylälinja liikkeessä, 
yhdensuuntainen keskipitkä askellus, varsin reilu valkoinen laikku etuosassa. Hämeenlinna ER 17.10. 
Samantha Whiting, Iso-Britannia PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome head, good dark 
eye, strong neck, barrelled ribs, deep chest, good topline, moving ok when settled. Helsinki KV 5.12. Vesa 
Lehtonen JUN ERI 1 HeJW-15 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen mutta 
tällä hetkellä aavistuksen matalaraajainen kokonaisuus, hyvä pää, kuono-osa saisi olla voimakkaampi, hieman 
kuivat huulet, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvällä tehokkaalla askeleella, 
erinomainen karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Excellent type, compact with good substance and bone, head a bit short with round eyes, nice neck, a 
bit straight in shoulder, strong bone, well angulated behind, moves well, good coat quality, too much white in 
chest, happy temperament. 



 
NORTHWORTH JAGGY WOOD C.I.E By & Cy Mva 40336/07 s.6.5.2007 i. Se(n) Mva Woodman Black Petrs e. 
Northworth Madam's Match kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia VAL ERI 1 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. A very good quality male, pleasing head and expression, soft mouth, compact body, good topline, 
excellent angles, well boned to feet, good spring of ribs, would prefer slightly lower tailset, merry in action and 
bustling movement, narrow in front coming towards, over all excellent quality dog. 
 
NORTHWORTH JET BLACK JAKE 20930/10 s.19.1.2010 i. Help's Cappucino e. Northworth New Target kasv. 
Nina Kauhanen 
Luonnetesti: Tampere 30.8. Irene Puputti ja Katri Leikola LTE (130 pist). 
 
NORTHWORTH ONLINE STYLE 39105/13 s.24.5.2013 i. Backhill’s Scandinavian Style e. Northworth Unseen 
Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mycket iögonfallande hane, utmärkt typ, vacker outline, skärsilt vackert huvud, utmärkt uttryck, 
välansatta öron, välformad skalle, bra manke, utmärkt benstomme och tassar, välkroppad för åldern, korrekt 
svansansättning, utmärkt pälsstruktur, merry cocker, mycket fina sidorörelser, ok fram och bak, utmärkt 
uppvisad, en hane av hög klass. Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hieno käytös ja kunto, hieno luusto, ikäisekseen 
erinomainen eturinta, maskuliininen vahva pää, miellyttävä kaula, hyvä ylälinja ja hännän asento, liikkuu ikään 
nähden erinomaisesti ja kantaa itsensä hyvin, hieno esiintyjä. Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia NUO 
ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A very good quality male, pleasing 
head, soft mouth, good neck, compact body, good tailset, excellent angles, very good bone all the way to foot, 
good spring of rib, excellent coat, very good mover. Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska NUO ERI 2 SA 
PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 months, nice male, beautiful head, correct slightly 
arched skull, strong foreface, correct bite, nice soft expression, dark eyes, good neck and topline, well angulated 
front and hindquarters, beautiful coat, a little bit broad coming, nice side gait with long step, good drive behind. 
Pöytyä RN 9.5. Pirjo Aaltonen NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP1 BIS-2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kaunislinjainen, sopusuhtainen, hyvät mittasuhteet, tyypillinen pää ja ilme, hyvä eturinta, sopusuhtaiset 
kulmaukset ja runko, liikkuu erittäin hyvin sivulta, hyvät edestakaiset liikkeet. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, 
Australia NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old black 
male of good breed type and shape, head I’d like a little longer overall but correct headplains and scissor bite, 
well constructed body, strong topline, tight elbows and good feet, good spring of rib, sound moving away and 
coming towards, balanced reach and drive, merry on the move. Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi AVO 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine, very solid dog, a bit long in proportions, well shaped 
head, lovely earset, could have a bit more prominent eyes, excellent neck, shoulder and forechest, good ribcage, 
short breastbone, a bit long in loin, normal angulation in rear, steady mover, good reach and tail activity, a bit 
wide in behind, very good coat and temperament. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head with good proportions, gentle expression of eyes, 
correct bite, good reach of neck, well laid shoulders, good forechest, substantial bone, well padded feet, well 
ribbed body, rearquarters of angulations, well muscled thigh, moved well but not quite sound. Raasepori KR 
28.6. Tuula Savolainen AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi AVO ERI 1 
SA PU1 VSP. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 2 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Excellent type, excellent expression, correct bite, elegant neck, very well angulated in front and 
behind, excellent topline, excellent coat, in movement crosses in front. Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, 
Ruotsi AVO ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kvalitetshund med många 
förtjänster, maskulint huvud, flott hals, fin konstruktion, härliga ben och tassar, kort kompakt kropp, utmärkt rygg, 
härligt bakställ, låga haser, rör sig väl när han lugnat sig, vacker välskött päls. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, 
Viro AVO ERI 1 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. High quality male in excellent type, 
size and proportions, masculine, excellent head and expression, beautiful topline, balanced angulations, 
excellent forechest for age, very good ribcage and compact body, outstanding coat quality and condition, a bit 
loose in elbows, excellent movement from side, lovely temperament. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen AVO 
ERI 1 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs kokonaisuus, hyvä pää, kuono-osa voisi 
olla pidempi, tyylikäs kaula- ja ylälinja, hyvä runko ja eturinta, hieman pitkä lanne, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä 
tehokkaalla askeleella, hyvä karvan laatu, kauniissa näyttelykunnossa. 
 
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 EstV-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 3.5. Tuovi Henttu AVO 2 (a-4, b-7, c-7, d-10, e-3, f-3 = 34 pist). Rymylle näytetään 
alkumakuu ja ohjatusti jäljelle, koira jäljestää sekä maavainulla yhdistäen sen suoraviivaiseen etenemiseen sekä 
ilmavainulla aaltoillen, Rymy etenee sopivaa vauhtia jarrutettuna; ensimmäinen osuus hyvää jäljestystä pääosin 
maavainulla edeten, osuuden lopussa kallioinen kohta houkuttaa koiran sivuun niin pitkälle ettei se enää löydä 
itsenäisesti takaisin, tuomitaan ensimmäinen hukka; uuden alun jälkeen hyvä jäljestys jatkuu taasen, kulmalle 
suoraan, se merkataan hätäisesti ja käännös uudelle osuudelle tarkasti; toinen osuus edetään erinomaisesti 
maavainulla, osuuden lopussa koira valitsee maastossa taas jäljen sivulta ja kulman takaa kohdan, huilaa siinä 
ja jatkaa kehoituksesta hakemaan jäljen jatkoa, saa ilmavainulla jäljen kiinni mutta vasta kulman jälkeen, joten 
makuu jää merkitsemättä; kolmannella osuudella Rymyn jälkiote paranee koko ajan ja koiran etenemiseen tulee 



varmuutta; kaadolle tullaan suoraan ja se nuuhkaistaan nopeasti jääden viereen; oli hienoa seurata koiran 
kehittymistä jäljen aikana, ohjaaja luotti koiraan, toki antoi pari pientä kehoitusta tarvittaessa. Virrat 23.5. Arto 
Kylmälä AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-9, e-3, f-3 = 34 pist). Rymylle osoitetaan alkumakaus ja ohjataan jäljelle, heti 
ohjauksen jälkeen se tekee pienen piston jäljen sivuun; muutoin ensimmäinen osuus tarkasti kulmalle jossa 
oleva makaus merkataan pysähtyen; kulmalta Rymy jatkaa tosin oikeaan suuntaan mutta epäröi ja lähtee 
rengastamaan laajasti, tarkastaa paluujälkeä ja kiertää lopulta oikeaan suuntaan; toinen osuus jälkitarkasti, 
kulmalla olevan makauksen vierestä ohi ja osuu suoraan hirvenvasan jäännöksille; aikansa haaskalla pyörit-
tyään Rymy jatkaa kehoituksesta oikeaan suuntaan mutta koiran (ja ohjaajan) olemus muuttuu jännittyneeksi ja 
hetken matkaa kuljettuaan koira lähtee polkua pitkin jäljen sivuun, palaa rengastaen jäljelle mutta säpsähtää 
opasta, ajautuu paluujäljen kautta takaisin polulle jota pitkin ajautuu hukkaan asti; puhdas jälki, jota pitkin hetken 
matkaa, tarkistus jäljen sivuun ja sieltä kaartaen jäljelle ja suoraan kaadolle, jota haistelee ja jää paikalle; hienoa 
suoritusta himmentää kulmien tapahtumat ja haaskan hämmenyksen aiheuttama hukka. 
 
OLIPA’S SWING SOUND 19163/14 s.8.2.2014 i. Fi & Ee Mva Fenbrook Change Is Gonna Come e. Fi Jva 
Olipa's Hockey Fan kasv. Liisa Pajala 
Näyttelyt: Ilomantsi RN 17.1. Marja Talvitie JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä hieman 
kevytrunkoinen, kuitenkin erittäin hyvän tyyppinen, kuono-osa voisi olla hieman pidempi, oikea ylälinja, hyvä 
häntä, liikkuu edestä vielä kovin löysästi, hyvä karva, tarvitsee aikaa. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, 
Irlanti KÄY ERI 1 SA. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska KÄY ERI 1 SA. 
Taipumuskokeet: Liperi 4.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
MH-luonnekuvaus: Joensuu 18.10. Jorma Kerkkä ja Anne Kuivinen. 
 
OLIPA’S TEMPO 13230/13 s.13.12.2012 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. Fi Jva Olipa's Filiola kasv. Liisa 
Pajala 
Näyttelyt: Marttila ER 17.5. Virpi Montonen AVO ERI 3. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 26.4. Juhani Heikniemi AVO 2 (a-4, b-6, c-8, d-10, e-3, f-3 = 34 pist). Tempo 
ohjatusti jäljelle, vauhti on sopivaa ja työ enimmäkseen maavainuista; ensimmäisellä suoralla tarkistuspisto jäljen 
sivuun ja melkein samasta kohdasta toinen, joka vie hukkaan asti; jälkeä pitkin kulmalle, josta takaa kahdella 
laajalla lenkillä uudelle suoralle, kulma jää merkkaamatta; suoran alussa aaltomaiset tarkistukset jäljen reunoille, 
taas jälkeä pitkin kulmalle, jolle pysähtyy miettimään uutta suuntaa mutta ei merkkaa kulmaa mitenkään; tarkasti 
uudelle suoralle, suoralla pari tarkistusta, muuten melko jälkitarkkaa työtä; jälkeä pitkin kaadolle, jonka osoitti 
pysähtyen nuuhkimaan; jäljellä Tempo pysähteli muutaman kerran ja tarvitsi joitain kehoituksia. Luumäki 10.5. 
Karla Sohlman AVO 3 (a-3, b-4, c-4, d-11, e-3, f-2 = 27 pist). Tempolle näytetään alkumakaus ja sen tutkittuaan 
saatetaan hyvin verijäljelle, alkaa sopivauhtinen jäljestys, jossa käytetään sekaisin maa- ja ilmavainua; ensim-
mäisen osuuden puoleen väliin hyvin, sitten tehdään pisto kallioille, josta palataan pienellä kehoituksella, pätkä 
taas hyvin mutta sitten Tempo lähtee määrätietoisesti jäljeltä ensimmäiseen hukkaan; uuden aloituksen jälkeen 
kulmalle hyvin, makuut tutkien ja pienen pienellä rengastuksella uudelle osuudelle; toista osuutta hyvin yli puolen 
välin, sitten laajempi pisto jäljen sisäpuolelle, josta pienellä kehoituksella takaisin töihin; loppuosuus hyvin ja 
toinen kulma pienellä pyörähdyksellä, makuun yli kävelee, ei pysähdy ja nuuhkaisee sen vauhdista; kolmas 
osuus hienosti aina liki kaatoa, jolloin nenä nousee ja lähdetään toiseen hukkaan asti; uuden alun jälkeen 
suoraan kaadolle, joka kiinnosti; Tempo osoitti ajoittain oikein hyvää nenän käyttöä ja työskentely parani loppua 
kohden hyvin, harjoitusta lisää ja työtehtävä pysyy mielessä loppuun asti. Luumäki 2.8. Riitta Helle AVO 1 (48 
pist). Kouvola 9.8. Kari Muje AVO 1 (45 pist). 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 14.6. Anu Haapakoski ja Pirjo Kelloperä. 
 
PAISLEY’S TIME WILL SHOW 59416/09 s.24.1.2008 i. Se(n) & No Mva Artmaster's Hole In One Jr e. Paisley's 
Time Is On My Side kasv. Ann Christin ja Lasse Nyman, Ruotsi 
Näyttelyt: Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvä tyyppi, riittävä luusto, sopiva koko, hyvä pää ja kaula, vahva selkä, pitkä lanneosa, eturinta saisi olla 
leveämpi, hyvä rinnan syvyys, etuasentoiset lavat, hyvä takaosa, ahtaat takaliikkeet. 
 
PENNWICK BARBARIAN 40415/11 s.13.6.2011 i. Apelhöjdens Othello e. Two Pine's Kewpie kasv. Riikka 
Teikari 
Näyttelyt: Heinola KR 23.8. Patric Ragnarson, Ruotsi AVO H. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-
Jürgens, Viro AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, kookas uros jolla liian masku-
liininen ja raskas pää, liian paljon kaulanahkaa, lyhyt kaula, hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä, toivoisin 
enemmän takakulmauksia, taka-ahdas, tarvitsee enemmän lihaksia, pikkuisen epävarma. 
 
PENNWICK EZIO DA FIRENZE 10767/14 s.22.11.2013 i. Apelhöjdens Othello e. Fi Mva Pennwick After All 
kasv. Riikka Teikari 
Näyttelyt: Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen NUO EH 1. Hyvinkää RN 9.8. Helin Tenson NUO EH 2. 
 
PEREDHILS ARCHER LEGOLAS 47103/14 s.22.8.2014 i. Fin Jva Tähtimetsä Charlie e. Asvina Fine Sin kasv. 
Pilvi Ranta ja Taru Leskinen 
Näyttelyt: Ilomantsi RN 11.4. Paula Rekiranta PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
7 kk, vahvaluustoinen urospentu joka on hieman pitkärunkoinen, vielä hieman takaluisu kallo, hyvä vahva kuono-
osa, kauniit silmät, vahva kaula, selässä vielä pentupehmeyttä, hieman ulkokierteiset etukäpälät, hyvin kehittynyt 
rintakehä, hieman pitkä lanne, polvikulma voisi olla selvempi, hyvä karvan laatu, hyvä askelpituus mutta etu-



liikkeiden tulee vielä vakiintua, hyvä käytös. Iitti RN 13.6. Merja Ylhäinen JUN ERI 2. Mäntyharju RN 8.8. 
Marja Talvitie JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi JUN ERI 2. 
Rallytoko: Lahti 12.9. Kirsi Petäjä ALO HYV (97 pist). Lahti 31.10. Kirsi Petäjä ALO HYV (95 pist). 
 
PIHKA PAHKAN LATINOS 52186/13 s.7.10.2013 i. Northworth Jacket Of Jaeger e. Fyr-Dane Let’s Go Helen 
kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportioned body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, nice strong body in 
all, very nice male head, I prefer a lot his feet, nice coat and temperament, need more training for show. 
Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, 
kookas ja melko pitkärunkoinen uros, otsapenger voisi olla selvempi, lyhyt kaula, saisi olla paremmin kulmau-
tunut edestä ja takaa, hieman pysty lantio, liikkuu ja esiintyy hyvin. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä AVO T. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, turhan raskas, matalaraajainen, lyhyehkö kaula, vankka pää, 
turhan paljon löysää kaulanahkaa, vankka luusto, turhan roikkuvat ja löysät huulet, lavat voisivat olla paremmin 
kulmautuneet, korkeahkot kintereet, tänään turhan lihavassa ja löysässä kunnossa, korkeahko hännän kiinnitys, 
esitetään hyvin, reipas temperamentti. 
 
PIHKA PAHKAN MINI COOPER 48805/14 s.12.9.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Pihka Pahkan 
Kaunis Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Jyväskylä PEN 22.3. Markku Mähönen BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aavis-
tuksen vielä pitkänomainen, erittäin hyvin kehittynyt pentu, hyvä pään pituus ja vahvuus, erinomainen raajojen 
luusto, hyvä kaula, ikään sopiva eturinta, hyvä runko, hyvät kulmaukset, lupaavat liikkeet mutta tarvitsee vielä 
harjoitusta, erittäin iloinen käytös ja iloinen häntä. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tällä hetkellä mittasuhteiltaan hieman matalahko, muuten lupaava 
uros, hyvä kaula, suorahkot lavat hieman häiritsevät ylälinjaa, erinomainen luusto ja runko, erittäin kaunis pää 
jossa kauniit ja ilmeikkäät silmät, eturaajat voisivat olla suoremmat, erinomainen takaosa ja hännän kiinnitys, 
esitetään kauniissa kunnossa, liikkuu hyvällä askeleella takaa, vielä huolimattomasti edestä. Hämeenlinna ER 
17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very handsome 
young man, melting expression, strong neck into well placed shoulders, good forearm, well developed ribs, 
adequate bone, moved with style keeping topline. 
 
PIHKA PAHKAN MINI VAN 48806/14 s.12.9.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Pihka Pahkan Kaunis 
Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Jyväskylä PEN 22.3. Markku Mähönen BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet ja vahvuusaste, hyvä pään pituus, vahva kuono-osa, hyvä kaula, eturinta ja runko, keskivahva 
raajaluusto, takakulmaukset voisivat olla hieman voimakkaammat, liikkuu kuitenkin hyvällä askeleella, 
miellyttävä luonne, iloinen häntä. 
 
PRETTY FLOWER’S ALEA IACTA EST 57025/11 s.5.10.2011 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Pretty 
Flower’s Remember My Name kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 2 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen uros, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pää ja kaula, etuosa saisi olla paremmin 
kulmautunut, hyvä runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Kajaani RN 24.5. Astrid 
Lundava, Viro AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, luustoa saisi olla 
enemmän, hyvän mallinen pää, hyvin asettuvat korvat, hieman pysty kaula, hyvä selkälinja, liikkuessaan nostaa 
häntää lliian korkealle, riittävästi rakentunut rintakehä, suora edestä, reiden leveyttä saisi olla enemmän, liikkuu 
hyvällä askeleella. Lieksa RN 31.5. Marja Talvitie AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
lanneosastaan köyristävä, aavistuksen lyhyt uros, kuono saisi olla hieman pidempi ja kovin voimakas otsa-
penger, etuasentoinen lapa, köyristää lanneosaa seistessä ja liikkeessä, riittävät takakulmaukset, hyvä karvan 
laatu, liikkuu hieman lyhyellä taka-askeleella. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head of good proportions, square muzzle, correct bite, good 
reach of neck, ample boned, good strong rearquarters, moved ok, would prefer tail carried lower and more coat 
under tummy. Suonenjoki RN 15.8. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 2. 
 
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: Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Handsome head, well placed shoulders, good forearm, tight elbows, short and compact in body, 
moves very well. 
 
PRETTY FLOWER’S FABULOUSLY ABSOLUTE 43335/10 s.19.6.2010 i. C.I.E Ee & Lv & Ro Mva PMJV-09 
LtV-11 EeV-11 Shavian Make Or Break e. Pretty Flower's Oh Me Oh My kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket god 
type, maskulin, bra huvudform, milt uttryck, mycket långa välansatta öron, önskas bättre manke, korrekta vinklar 
bak, ganska kort kors och hög svans, välskött päls, tillräckligt silky struktur, trevlig temperament, rör sig alert 
men kunde haft lite bättre steg, behöver ännu lite tid. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia 
AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Male head of good proportions, correct bite, good reach of 



neck and well laid shoulders, ample boned legs, well ribbed body, rearquarters of good angulations, moved ok, 
would prefer more stride, was narrow in behind movement. 
 
PRETTY FLOWER’S LOVE SHAKER 47888/12 s.27.7.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Pretty Flower's 
Written In The Stars kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years 5 months, correct type with typical head, correct bite, excellent stop, correct skull, well sized and 
proportioned, in work condition, quality coat, lively movement, well presented. 
 
PRETTY FLOWER’S PAINT IT BLACK 22214/11 s.19.2.2011 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. Pretty Flower's Oh 
Me Oh My kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typmässigt, 
mycket trevlig, fina proportioner, utmärkt könsprägel, mycket bra huvudform, bra parallellitet, välansatta öron, 
korrekt bett, bra nosparti, utmärkt förbröst, bra benstomme och tassar, välkroppad, bra svansansättning, super 
pälsstruktur, kunde visa bättre svansrörelser när han går, typmässigt den bästa i klassen men tyvärr inte den 
rätta attityden i rörelse. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia KÄY ERI 1 SA. 
 
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: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. En hane i 
stark utveckling, bra storlek och proportioner, god muskelkondition, välformad skalle, något ojämna plan i 
huvudet, ok ansatta öron, tillräckliga vinklar fram, bra tassar, tillräckligt utvecklad bröstkorg, bra ansatt svans, 
bra silky päls, merry cocker, rör sig något okoncentrerad och lite ostabilt fram, behöver ännu lite tid. Kouvola RN 
7.3. Pirjo Aaltonen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungoltaan hyvin kehittynyt, hieman 
kookkaampi, hieman tuhti uros joka halutessaan liikkuu kauniisti, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, pään linjat 
voisivat olla yhdensuuntaisemmat, eturinta saa kehittyä, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvät 
sivuliikkeet, erinomaiset edestakaisliikkeet. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head of good proportions with square muzzle and correct 
bite, good reach of neck and well laid shoulders, good forechest and point of shoulders, substantially boned legs 
with well padded feet, deep ribbed body, strong rearquarters and well muscled thigh, good angulations, moved 
well keeping level topline, would prefer more stride. Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi JUN ERI 1 SA 
PU2 SERT. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, kookas, maskuliininen pää, hieman lyhyt kaula, haluaisin enemmän etu-
kulmauksia, riittävät kulmaukset takana, saisi olla leveämpi edestä, hyvä turkin laatu, kaunis sivuliike, tarvitsee 
vielä näyttelykoulutusta. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome masculine head, warm gentle expression, strong neck, good lay of 
shoulders, good forearm, well developed ribs, good rearquarters, excellent tailset, moved well. Helsinki KV 
6.12. Anne Livo Buvik, Norja NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice bone 
and substance, typical head and expression, nice neck and shoulder, well developed ribcage, normal angulation, 
a bit short in croup and carries his tail a bit high, moves ok but would like to have more reach and drive, a little 
too much coat that could have been more shiny, happy temperament. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Liisa Pajala SPA 1. 
 
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 
Näyttelyt: Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Napakka 
mutta hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, liikkuu hyvällä 
tehokkaalla askeleella mutta voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, hieman pehmeähkö karvan laatu. Helsinki KV 
6.12. Anne Livo Buvik, Norja KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type of cocker, 
good size and substance, masculine head, a little straight in shoulders, well developed body, a little long in loin, 
nice bone, standing in his front feet turned outwards, well angulated behind, a bit short croup, steady mover, a 
bit wide in front, nice coat quality, happy temperament. 
 
PRETTY FLOWER’S SUPER TROUPER Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva 47656/06 s.6.9.2006 i. Fin Mva Fin Jva 
Leading-Light Banga-Boomerang e. Leading-Light Amazon Princess kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Male head with good proportions, good reach of neck, good shoulders, ample bone, well ribbed body, 
rearquarters with good angulations, moved well with action. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia VET 
ERI 2 SA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan VET ERI 3. 
 
PRETTY FLOWER’S UNUS SED LEO 45564/09 s.4.8.2009 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. Fin Mva Leading-Light Ants In My Pants kasv. Katariina 
Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good male head with square muzzle and correct bite, good reach of neck, well laid shoulders, good 
forechest, ample bone, neat feet, well ribbed body, rearquarters of good angulations, well toned muscles on 
thighs, moved ok but carried tail higher than I prefer, more white on chest than I prefer for a solid colour, overall 
very nice dog.  



 
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: Jämijärvi RN 21.3. Tuula Savolainen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 8 kk, hyvät rungon ääriviivat, hyvä pään pituus, hieman voimakkaat otsaluut, kaunis huulilinja, tummat 
silmät, hyvä eturinta, oikean muotoinen tilava runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvät viistot olkavarret, hieman 
luisu lantio, hyvä raajaluusto ja käpälät, hyvän laatuinen pentuturkki, kauniisti kannettu häntä, liikkuu joka 
suhteessa tasapainoisesti ja hyvällä askeleella. Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen pieni mies jolla hyvä luuston vahvuus, hyvä 
pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, kaula voisi olla jalompi, tasapainoiset kulmaukset, hieman lyhyt 
lantio, hyvä rintakehän muoto, liikkuu rodunomaisesti. Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari JUN ERI 1 SA PU2 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Urosmainen, oikeat mittasuhteet, oikean muotoinen pää, 
löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula, hyvin kehittynyt eturinta, oikean muotoinen runko, hyvin kulmautunut 
takaosa, karva kehitysvaiheessa, liikkuu hyvin, vielä hieman pehmeyttä ylälinjassa, hyvä käytös. Tampere KV 
3.5. Gert Christensen, Tanska JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, masculine head 
and expression, scissor bite, square muzzle, nice dark eyes, low set ears, short neck, good topline, well set tail, 
body may not be heavier, well angulated in rear, needs to stabilise in movement, good coat, nice temperament. 
Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, vahva luusto, sopiva koko, kaunis pää, hyvä kaula, hieman pehmeä selkä, ikäisekseen hyvin 
kehittynyt rintakehä, hyvät kulmaukset edestä ja takaa, hyvä turkin laatu, cockerimaiset liikkeet. Alavus KR 14.6. 
Pekka Teini JUN EH 3. Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, Ruotsi JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Trevlig junior, maskulint huvud som kunde ha bättre parallellitet, bra hals, välvinklad fram, fin 
bröstkorg, kunde ha stramare rygg, bra bakställ, rör sig ok, fin päls. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro NUO 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and size, masculine, excellent proportions, very 
nice head and expression, could have better stop, excellent earset, correct neck, topline and tailset, balanced 
angulations in front and rear, needs more forechest, enough deep ribcage, excellent body for age, very good 
coat, a bit loose in elbows, correct and typical movement from side. Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie JUN 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä pää ja ilme, kaunis ylälinja, erin-
omainen runko, riittävät etu- ja takakulmaukset mutta hieman lyhyt lantio, hyvä karva, liikkuu hieman löysästi 
edestä, muuten hyvin. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tällä hetkellä vielä hieman kapea kokonaisuus, hyvä pää, hieman pienet silmät, hyvä kaula ja ylälinja, lyhyt rinta-
lasta ja voimakkaasti kuroutuva alalinja, tasapainoiset kulmaukset, melko kapea ja pitkä lanne, liikkuu riittävällä 
askeleella mutta takaosan tulee vielä vahvistua, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja 
JUN ERI 1 JV-15 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, well balanced with correct 
proportions, compact with good substance, nice head, well laid shoulders, good bone, a little flat feet, normal 
angulation, sound mover with happy tail action, correct amount of coat, nice temperament. 
 
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: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara AVO ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tyypikäs, laadukkaan karvan omaava uros jolla hiukan pitkä lanne, maskuliininen pää, hyvä ilme, varsin voima-
kas kallo, vakaa ylälinja, vahva takaosa, kantaa itsensä erittäin hyvin, miellyttävä askelpituus ja esiintyminen. 
Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 2 years, nice male, good size, masculine, excellent head, correct bite, good expression, ears could be 
more dropped and shaped of finer quality, good neck and topline, well angulated front and hindquarters, nice 
coat, beautiful movement with long energy-saving step. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan VAL ERI 
1 SA PU4. 
 
QR MARC Z VEJMINKU 37655/15 s.5.11.2013 i. Robin Hood Z Vejminku e. Victoria Z Vejminku kasv. Pavel 
Sulcek, Tsekki 
Näyttelyt: Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva NUO ERI 1. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia 
NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, correct bite, moderate neck, well laid 
shoulders, good forechest and point of shoulder, ample boned legs, good ribbed body, rearquarters with good 
angulations and well muscled thigh, moved well keeping good topline. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia 
NUO ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 19 months, correct type, typical head, 
correct bite, good eye, good bone, well sized and proportioned, quality coat, nice front and topline, excellent 
movement, well presented. Hyvinkää RN 9.8. Helin Tenson NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP2. Kotka KV 
15.8. Tiina Taulos NUO ERI 1 SA PU2 SERT VACA. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia NUO ERI 1 SA 
PU2 SERT. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg, Viro NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, hyvän kokoinen, kaunis pitkä kaula, hyvä ylälinja, haluaisin siistimmät pään linjat, 
hyvä rintakehän pituus ja leveys, hieman suora edestä, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin. Jyväskylä KV 
21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal hane, härligt 
huvud och uttryck, ok hals och rygg, smalt kors, korrekt svansansättning, grunt förbröst, bra välvet bröstkorg 
dock något kort, stark länd, utmärkta proportioner, beväger sig med kort steglängd fram och bak, bra päls och 
färg. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Napakka kokonai-
suus joka voisi olla kauttaaltaan maskuliinisempi, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hieman kapea runko ja kevyt luusto, 
liikkuu tasapainoisesti mutta kauttaaltaan hieman lyhyellä ja tehottomalla askeleella, hyvä karvan laatu. 
 



RACCOON’S BEST WISHES 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: Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kauniit linjat, hyvä pää, saa kehittyä urosmaiseksi, hyvä ylälinja ja kaula, tasapainoiset kulmaukset, kapea 
edestä ja kevyt luusto, oikean muotoinen rintakehä, liikkuu ja esiintyy hyvin. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, 
Ruotsi JUN ERI 2. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 
year, very good type and size, masculine, very nice head, a bit loose eyes, correct earset, excellent neck, topline 
and tailset, enough angulated front, very good rear, needs more forechest and better spring of ribs, should be 
shorter in loin, excellent coat quality and colour, moves loose in hocks, correct movement from the side. 
 
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: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Vauhdikas veteraani, oikea tyyppi, hyvä runko, takaosa vaikuttaa jo vähän kuivuneelta, päässä oikea 
malli, hyvä profiili, miellyttävä raajarakenne ja jäntevä olemus, etuliikkeissä jo vähän kankeutta ja ikä näkyy jo 
vähän väsyneinä liikkeinä, erinomainen tapa käyttää häntää, ei parhaassa karvassa. Vaasa KV 12.4. Kresten 
Scheel, Tanska VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9½ years, good condition, good body 
proportion, a little bit too deep stop in the head, well developed foreface, good neck and topline, a bit forward 
placed shoulder, well angulated hindquarters, good coat, moves restricted in front, wish for longer step, 
acceptable step behind. Kauhava RN 9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, tummat silmät, vahva kuono, hyvät korvat, tasapainoinen 
ylälinja, runko voisi olla täyteläisempi, kovin kapea etuosa, niukasti kulmautunut, kapeat etu- ja takaliikkeet, sivu-
askel jää kovin lyhyeksi, hyvä karvan laatu. Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka VET EH 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää ja pienet silmät, kaunis kaula ja ylälinja, hieman sola-
kassa kunnossa, karvapeite villavaa, kauniit liikkeet. Alavus KR 14.6. Pekka Teini VET ERI 1 SA PU4 ROP-
VET. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PU3 VSP-VET. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro VET 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years, excellent type and size, beautiful masculine head and 
expression, outstanding condition of teeth, well set ears, correct neck, topline and tailset, needs more forechest 
and front angulations, very good ribcage, enough good body substance, could have more hind angulations, 
excellent coat for age, excellent temperament, moves very well especially for age. 
 
RANCECRAIG SCOTTISH GENT C.I.B C.I.E Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva Ee VMva PMJV-05 
LvV-06 48141/04 s.3.8.2004 i. Es Mva Los Ombues Vip At Bencleuch e. Rancecraig Gaiety Girl kasv. Elizabeth 
Craig, Iso-Britannia 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Male head of good proportions, moderate neck, good forechest, ample bone, deep ribbed short body, 
rear angulation good, good muscletone, good movement. 
 
RASSEL'S UNBEATABLE 49730/10 s.17.8.2010 i. Jusmil Ice And Fire e. Rassel's Quite A Sable kasv. Kirsi ja 
Hannele Helenius 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek 
och typ, kraftfull hane, bra proportioner, huvud med mycket god längd, bra uttryck och bra bredd i nospartiet, väl-
ansatta långa öron, tillräckliga vinklar fram, bra tassar, bra bröstkorg, normal svansansättning, silky pälsstruktur, 
rör sig ganska bra, ganska smalt fram, trevlig temperament, välvisad. Salo KR 13.6. Des Manton, Irlanti AVO 
EH 3. 
 
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: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket 
tilltalande typ, maskulin, vackert huvud och uttryck, välansatta öron, bra bett, ok hals, harmoniskt vinklad, 
utmärkt svansansättning, silky bra pälsstruktur, merry cocker, rör sig bra, något korta frambensteg, mycket 
välvisad. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years 
old male of moderate substance and good breed type, correct stop, plains could be slightly better, good scissor 
bite, correct length of neck, shoulders and upper arm of moderate angulation, could have more chest, strong 
topline, well angulated in rear, sound moving away with moderate reach and drive, head held up high, I’d like to 
see more extension, merry in action. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO EH. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Male head of good proportions, moderate neck, well laid shoulder, ample 
boned legs, good point of shoulder, well ribbed body, good rearquarters with angulations, moved freely, slightly 
narrow movement from behind. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 7 år gammal hane av utmärkt typ, maskulint välskuret huvud, vackert uttryck, lågt 
ansatt öron, utmärkt hals, rygg, kors och svansansättning, utmärkt substans, något kort bröstkorg, stark länd, bra 
benstomme, kunde önskat mer samlade foter, beväger sig harmoniskt från alla håll, härlig päls och färg. 
Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years, 
nice expression, could have more parallel lines, could have a little stronger muzzle, nice earset, good neck, 
withers and topline, excellent croup and tailset, good have a little more parallel ribcage, little long in loin, 
balanced angulation, moves with good reach and drive, fantastic coat texture, nice colour, excellent 
temperament. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 



Tasapainoinen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet mutta kuono-osa saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvä runko ja luusto, liikkuu vapaalla tehokkaalla askeleella, hyvä karvan laatu. 
 
ROSSWIND KING OF SWING 47792/14 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 
Näyttelyt: Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kauniisti itsensä kantava, erinomainen tyyppi, hieno pää, hyvä ilme ja korvat, aavistuksen liian laskeva 
lantio, erittäin hyvä ylälinja, niukat etu- ja hyvät takakulmaukset, erinomainen runko ikäisekseen, hieman pehmyt 
karva. 
 
ROSSWIND TRICK OR TREAT Fi Mva By JMva ByJV-14 BaltV-15 27490/13 s.24.3.2013 i. Manaca’s Trick Of 
The Tail e. Fi & Ee & Lt & By & Ro Mva Isbahan’s U So Chic kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola NUO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, enough deep fore-
chest, good shape of ribs, very nice head and neck, very nice coat, movement and temperament. Seinäjoki RN 
21.2. Elena Ruskovaara NUO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
oikeat mittasuhteet omaava, eturinta saa vielä täyttyä, hyvät silmät, silmien alta saa täyttyä, täyteläinen runko, 
hyvä vahva takaosa, reipas oikea olemus, voimakkaat takaliikkeet joissa hyvä työntö, etuliikkeet saavat tiivistyä, 
erinomainen asenne, käytös ja kunto. Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pään pituus, kuono voisi olla täyteläisempi, erin-
omainen eturinta, hyvä kylkiluiden kaarevuus, riittävä luuston vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, hyvä hännän 
kiinnitys, liikkuu iloisesti hyvällä askelpituudella ja hyvällä ryhdillä. AVO 2:ksi sijoittunut meni PU-luokassa edelle, 
koira liikkui paremmin. Tampere KV 3.5. Gert Christensen, Tanska AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 2 years, beautiful masculine head and expression, scissor bite, nice dark eyes, low well set ears, 
good neck and topline, well set tail, good body, could have more forechest, well angulated, needs to stabilise in 
front movement, good coat, nice temperament. Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. 
Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years 
old male of exellent shape and breed type, moderate substance overall, good headplains, I’d like a little more 
stop, correct scissor bite, neck of good length, correct shoulder angulation, I’d like to see more turn of upper arm, 
strong topline with excellent square appearance, correct rear angulations, sound coming and going, I’d like to 
see more front action. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Masculine head of good proportions, correct bite, moderate neck, good point of shoulder, 
ample boned legs, good ribbed body, rearquarters of good angulations, moved well with merry action. Riihimäki 
KR 7.6. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, correct type, 
typical head, stop could be better, well sized and proportioned, good body substance, quality coat, correct 
angulations and movement, well presented. Salo KR 13.6. Des Manton, Irlanti AVO ERI 2. Raasepori KR 
28.6. Tuula Savolainen AVO ERI. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen AVO ERI 2 SA. Mikkeli KV 26.7. Hannele 
Jokisilta AVO ERI 1 SA PU2 CACIB. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia VAL ERI 2. Kouvola RN 11.10. 
Tuula Savolainen VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ vuotta, tyyppi erin-
omainen, kaunis ylälinja, kaunislinjainen pää, tummat silmät, pehmeä ilme, kaunis huulilinja, vahva kuono, erin-
omaiset suorat eturaajat, hyvä eturinta, hyvä tilava rintakehä, lyhyt rintalasta, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi 
edestä, hyvä raajaluusto ja käpälät, kaunis turkki ja hapsut, hieman kapea lantio, yhdensuuntainen edestakais-
liike, liikkuu sivulta hyvin, hyvä häntä. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Compact male, excellent type, size and proportions, masculine, enough good head, well set ears, 
excellent neck, topline and tailset, needs more angulations in front and rear, needs more forechest, excellent 
ribcage and body substance, very good coat quality, could be in better condition, powerful movement, a bit short 
in step. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ år 
gammal have av utmärkt typ, maskulint klassiskt cockerhuvud, utmärkta ögon, något för lågt ansatta öron, kort 
hals, stark rygg, något flat kors och för högt ansatt svans, ok bröstkorg, stark länd, grunt förbröst, utmärkta 
proportioner, beväger sig med något kort framsteg, bra bak, utmärkt pälsstruktur, vacker färg. Jyväskylä KV 
22.11. Karl Eddie Berge, Norja VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years, nice head, correct 
earset, should have more parallel lines, good neck, little too sloping in topline, little short in croup, nice tailset, ok 
spring of rib, ok loin, well angulated, moves easy with good reach, happy cocker tail, excellent coat and 
temperament. Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä pään malli, hieman liikaa löysää kaulanahkaa, kovin lyhyt ja pysty olkavarsi ja 
löysät kyynärpäät, hieman lyhyt rintalasta, hyvät takakulmaukset, aavistuksen ylös kiinnittynyt häntä, hyvä karva, 
liikkuu edestä hieman löysästi, muuten hyvin. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Kirsi Salokanto SPA 1. 
 
SHADOWGATE SILVER SHADOW 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: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikea tyyppi, täyteläinen runko, etuosa saisi olla täyteläisempi, hyvä takaosa, ylälinja ja häntä, vähän löysät 
silmäluomet, maskuliininen pää, leppoisa ilme, laadukas karva, liikkuu reippaasti, etuosassa saisi olla enemmän 
yhdensuuntaisuutta ja ulottuvuutta. Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvin rakentunut uros jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, kallolinja hieman taakse 
laskeva, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, lantio saisi olla hieman pitempi, seisoo hieman epävarmasti, hyvä-
laatuinen karva, liikkuu sivusta hyvin, miellyttävä käytös. Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska KÄY ERI 2 



SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, nice male, good body proportions, elegant masculine head 
with noble proportions, good neck and topline, well angulated front and back, nice coat, nice sound movement, 
long easy step. Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka KÄY ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, 
hyvin kaareutuneet kylkiluut, liikkuu hyvin. Alavus KR 14.6. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA PU3. Oulu KV 11.7. 
Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan AVO ERI 2. 
Ilmajoki RN 1.8. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 2. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PU1 
SERT VSP. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, size and proportions, very nice masculine head and expression, well set ears, excellent neck and 
topline, correct tailset, narrow in front, needs more forechest, needs more front angulations, excellent ribcage 
and body substance, excellent bone and feet, excellent coat and colour, too much loose skin on throat, excellent 
movement and attitude. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 2 år gammal hane av mycket god typ, maskulint välskuret huvud, härlig uttryck, ok hals, stark 
rygg, något kort kors, något smalt förbröst, bra bröstkorg, moderat vinklad, beväger sig med fin flyt, bra päls-
struktur och färg. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 2 years, nice shaped head, little deep light eyes, correct bite, nice earset, little short neck, little weak in 
topline, roaching over loin, too falling in croup and too low set tail, foreshooten front, well angulated, moves with 
good reach, correct temperament, nice coat. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 3.5. Sanna Rantanen VOI 2 (a-6, b-9, c-5, d-7, e-3, f-4 = 34 pist). Yhdessä tutkittu 
lähtö, reipasta jäljestystä jossa suorat erittäin jälkitarkasti; ainoa lenkki ensimmäisen makauksen kohdalla, joka 
ohittuu, muista makauksista kaksi merkataan hätäisesti, yksi ylittyy; ensimmäinen kulma pitkäksi, kaartaen 
uudelle osuudelle; toisen kulman katko ei ratkea runsaasta työstä huolimatta, hukka; kolmas kulma kahdella 
lenkillä; kaadosta saa ilmavainun avoimessa maastossa, jää tutkimaan sorkkaa; harmillinen hukka muuten 
hyvässä työssä. Laihia 10.5. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Rauhallinen ohjattu 
lähtö, koira merkkaa alkumakuun ja lähtee reipasvauhtiseen jäljestykseen tehden pieniä ja nopeita tarkistus-
lenkkejä kaikilla osuuksilla; jäljen alussa käy tarkistamassa tuoreet hirven jäljet mutta palaa itsenäisesti jäljelle; 
katkokulman selvittää nopeasti kaartaen suoraan veriuran lopusta seuraavalle osuudelle; toisen kulman osalta 
ulkokautta tuulen avulla löytää seuraavan osuuden; viimeisellä kulmala muutaman metrin tarkistuslenkki; 
makauksista merkkaa toisen tutkien makausta sekä viimeisen nopeasti pysähtyen, muut ohitse; kaadon osoitti 
jääden paikalle nuuhkimaan sorkkaa. Virrat 23.5. Arto Kylmälä VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-9, e-3, f-5 = 44 pist). 
Ohjaaja rauhoittaa koiran alkumakuulle ja ohjaa jäljelle, Nelson aloittaa määrätietoisen ja jälkitarkan etenemisen 
pääosin maavainua käyttäen; toisen osuuden lopulla Nelson ajautuu jäljentekijöiden suunnankorjauksen vuoksi 
jäljen sivuun ja näitä jälkiä edetään kunnes se saa vainun kolmannen osuuden veriurasta, näin kulma oikaistaan; 
ensimmäisellä kulmalla oleva katkokulma aiheuttaa kiertelyä mutta jatko löytyy, kolmas kulma rengastaen; 
makauksista ensimmäinen ja toinen ohi, kolmas ja neljäs merkataan hyvin; hienoa suoritusta himmentää 
makausten ohitus ja kulman oikaisu. Ilmajoki 28.6. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-8, e-2, f-4 = 40 pist). 
Ohjattu aloitus, maa- ja ilmavainulla etenevä, menee välillä suoraan täysin jäljen päällä ja välillä avoimemmilla 
vaihtaa aaltoilevaan siksak-kuvioon; ensimmäinen kulma reilusti yli palaten seuraavalle osuudelle; katko ensin 
tarkistuksella jäljen loputtua mutta palaa ja menee jäljentekijän jälkiä; kolmas kulma ulkokautta tarkistuksin; 
makauksista ensimmäisen merkkaa, toinen reilusti ohi, kolmas vierestä himmaten, neljäs yli; löytää sorkan josta 
saisi olla kiinnostuneempi. Virrat 4.7. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-9, e-2, f-5 = 44 pist). Rauhallinen hyvin 
ohjattu lähtö, Nelson jäljestää hyvin jälkiuralla pysyen kaikki suorat osuudet, vain pari ripeää tarkistuslenkkiä; 
ensimmäisellä kulmalla pieni taustan tarkistus, katko vaivattomasti yhdellä rengastuksella, kolmas kulma 
tarkasti; koko jälki on kuumaa kalliomaastoa ja loppuosuudella Nelson pysähtyy hetkeksi kallion koloon viilen-
tymään, mutta myös loppuosa tullaan tarkasti; kaadon Nelson merkkaa riittävän hyvin ja pyrkii sitten vesi-
pisteelle; makuista Nelson merkkaa ensimmäisen, muut ovat kuivahtaneet ja ne ylitetään; erinomainen suoritus 
kuumassa kelissä. Kauhava 26.7. Niina Lukkariniemi VOI 2 (36 pist). 
Jäljestämiskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Ilmajoki 12.9. Toni Tunkkari VAHI 1. Ilmajoki 27.9. Toni 
Tunkkari VAHI 1. 
 
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 25.1. Arne Foss, Norja NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulin, 
mycket god typ, bra proportioner, i god muskelkondition, huvud med god längd, bra uttryck, korrekt bett, väl-
ansatta öron, bra benstomme och tassar, ok överlinje, bra kropp för åldern, rör sig ganska bra, lite ostabilt fram, 
välskött ganska bra päls, trevlig temperament, behöver ännu lite tid. Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara 
NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä sukupuolileima, oikea käytös, tarpeeksi koottu mitta-
suhteiltaan, hyvä luusto, erinomainen rintakehän malli, sopivat takakulmaukset, etuosa saisi olla voimak-
kaammin kulmautunut ja eturinta täyteläisempi, pää on pitkä ja täyttymätön kuonosta, linjat tarvitsevat aikaa, 
keskipitkä askel, hyvä turkki. Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 1 year 9 months, good body proportions, would prefer stronger head with more developed fore-
face, ears could be slightly longer, good neck and topline, well angulated front and hindquarters, acceptable coat 
today, would like to see him more happy and showy, needs ring training to perform to his advantage, sound 
movements. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 22 
months old male, a bit longer than I’d prefer, muzzle could be squarer and line more parallel, correct scissor bite, 
correct shoulder angulation, upper arm short and steep, well ribbed back, loin could be a bit shorter, moderate 
angulation in front, holds tail well, needs more extension, sound going away, little loose in front. Kellokoski ER 
6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head 



with correct bite, good reach of neck on well laid shoulders, good point of shoulder and upper arm, ample boned 
legs, good ribbed body, good rearquarters, angulations and tailset, moved well with good stride. Mynämäki RN 
7.6. Axel Komorowski, Saksa NUO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
boy, correct in coat, head could be little bit more masculine, strong topline, very nice chest and forechest, could 
be little bit stronger in front, well angulated, nice movement, nice temperament. Salo KR 13.6. Des Manton, 
Irlanti NUO EH 1. Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi AVO ERI 4. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, 
Slovenia AVO ERI 4. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila AVO ERI 3. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha 
Whiting, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Gentle expression, dark eye, well set 
ears, good bone, deep in chest, stands for square, short hocks, good tailset, moves soundly. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 20.9. Simo A Syrilä SPA 0. 
 
SHAVIAN HEY HEAVENLY SIN 48583/11 s.10.7.2011 i. C.I.B Fin & Es & Ee & Lu & Lv & Lt & It & Pt Mva LtV-
04 Shavian Hey Presto e. C.I.E Ee & Lv & Lt Mva LvV-11 EeV-11 Shavian Saint Or Sinner kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Mikkeli KV 26.7. Hannele Jokisilta AVO ERI 2. Pori KV 1.8. Markku Kipinä AVO EH 3. 
 
SHAVIAN LONGING FOR FIRE 42520/14 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: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong masculine head with square muzzle and correct bite, moderate neck, substantially boned legs with 
well padded feet, good deep ribbed body, strong rearquarters with good angulations and muscled thighs, moved 
ok, carried tail higher to what I prefer. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head with dark eye, strong and powerful, good neck and 
shoulder, adequate bone, good rounded forequarters, moved well keeping topline. 
 
SHAVIAN MAN IN THE MIDDLE 19980/14 s.11.2.2014 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-
13 HeW-13 Backhills Your The Man e. Pretty Flower’s Written In The Stars kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
tyyppinen uros joka tarvitsee runsaasti kehätottumusta, pään profiili saisi olla parempi ja kuono-osa voimak-
kaampi, lyhyt kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, köyristää selkäänsä liikkeessä, tarvitsee 
kehätottumusta, ystävällinen luonne. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN EH 4. Oulu KV 12.7. 
Victor Lobakin, Azerbaidzhan JUN EH 3. 
 
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: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Male head with good proportions, moderate neck, ample boned, deep ribbed, rearquarters of good toned 
thigh, moved ok, would prefer more stride and under tummy feather. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen 
AVO EH 4. 
 
SILESSIA’S ACE IN YOUR POCKET 48051/14 s.14.8.2014 i. Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lecibsin 
Silessia kasv. Hanna Eilola 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat 
mittasuhteet, hyvä vahvuusaste ja sukupuolileima, tänään vielä hieman ujo käytös, kaunis pää, hyvä kaula ja 
ylälinja, lupaava eturinta, erittäin hyvät kulmaukset ja raajojen luusto, erinomaiset liikkeet mutta liikkuu tänään 
hieman matalasti ja ujostelee kehää, kauttaaltaan erittäin lupaava kunhan tottuu näyttelyhälinään. 
 
SILESSIA’S AS YOU WISH 48052/14 s.14.8.2014 i. Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lecibsin Silessia kasv. 
Hanna Eilola 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen PEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, kuono saa hieman vahvistua, hyvä kaula, ikään sopiva 
eturinta ja runko, hyvät kulmaukset, raajojen vahvuus ja käpälät, ikäisekseen hyvät edestakaiset liikkeet, hyvät 
sivuliikkeet, iloinen häntä, miellyttävä käytös. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 3. 
 
SILESSIA’S WOODY BROWN 34023/13 s.5.5.2013 i. Benchmark Live Jazz e. Lecibsin Silessia kasv. Hanna 
Eilola 
Näyttelyt: Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Typical dog, needs better grooming, typical head, little short in neck, straight in shoulders, little long in loin, 
correct hindquarters, the coat is woolly, needs more bone, chest and ribcage, needs more reach and drive. Oulu 
KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 2. 
 
SINNILÄN JEEJEE 41666/13 s.4.7.2013 i. Saxondawn Elton of Breezybrook e. Fi Ava Fi Ava-H Namusillan 
Mareta kasv. Hanna Hyvärinen 
Metsästyskokeet: Ruovesi 18.10. Ben Randall AVO –  (0 pist). 
 
SINNILÄN NUUNUU 41667/13 s.4.7.2013 i. Saxondawn Elton of Breezybrook e. Fi Ava Fi Ava-H Namusillan 
Mareta kasv. Hanna Hyvärinen 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 8.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
Metsästykokeet: Ruovesi 18.10. Ben Randall AVO 2 (69 pist). 



Tottelevaisuuskokeet: Pieksämäki 12.12. Riikka Pulliainen ALO 1 (193 pist). Varkaus 19.12. Katja Rautiainen 
AVO 2 (246 pist). 
 
SINNILÄN SOOSOO 41665/13 s.4.7.2013 i. Saxondawn Elton of Breezybrook e. Fi Ava Fi Ava-H Namusillan 
Mareta kasv. Hanna Hyvärinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Male head with gentle eye expression, correct bite, good forechest, ample bone, moderate neck, good 
upper arm, well ribbed body, strong rearquarters, good angulations, moved well but would prefer tail carried on 
level. 
Metsästyskokeet: Ruovesi 18.10. Gareth Davies AVO 0 (47 pist). Pornainen 14.11. Arto Kurvinen AVO 1 (86 
pist). 
 
SOBELINA’S BLACK VALENTIN 21507/15 s.14.2.2015 i. Ee Mva Two Pine’s Torna A Sorrento e. Ee Mva 
Water-Blue’s Malcomina kasv. Carina Nyman 
Näyttelyt: Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tällä hetkellä 
vielä kovin kevyt ja kapea kokonaisuus, syvä ja lyhyt kallo, melko kapea ja suipponeva kuono-osa, hyvä kaula ja 
ylälinja, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, lyhyt rintalasta ja kuroutunut alalinja, liikkuu hieman lyhyellä ja 
tehottomalla askeleella, vielä kovin pentumainen karvan laatu. 
 
SOBELINA’S BLACK VALENTINUS 21508/15 s.14.2.2015 i. Ee Mva Two Pine’s Torna A Sorrento e. Ee Mva 
Water-Blue’s Malcomina kasv. Carina Nyman 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä.9 
månader, mycket god typ, bra huvud för sin ålder, bra ögon, lågt ansätta öron, bra hals och rygg, smalt kors, bra 
svansansättning, grunt förbröst, något kort bröstkorg, kunde med fördel ha haft bättre välving, fantastiska 
proportioner, rör sig i fint drive, fint färg, bra pälsstruktur. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen JUN EH. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä hieman ilmava kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet mutta kuono-osa saa 
vielä täyttyä, hyvä kaula ja ylälinja, kevyt runko ja luusto, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu lyhyellä ja 
jäykällä askeleella sekä kovin kapeasti takaa, sapelin muotoinen häntä häiritsee kokonaisuutta, hyvä karvan 
laatu. 
 
SPECK LINE GOMISTUS 32731/12 s.17.4.2012 i. Fabulous Choice Perfect Boy e. Speck Line Be My Sunshine 
kasv. Maarit Mäki 
Näyttelyt: Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan AVO ERI 4. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen 
AVO ERI 3. 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 14.8. Tiina Karlström SPA 0. 
Luonnetesti: Ilmajoki 17.5. Marco Vuorimaa ja Heli Herranen LTE (168 pist). 
 
SPECK LINE GORETEX Fi Jva 32732/12 s.17.4.2012 i. Fabulous Choice Perfect Boy e. Speck Line Be My 
Sunshine kasv. Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 3.5. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjattu lähtö, 
koira nuuhkii alkumakuun ja lähtee hyvin etenevään suoritukseen, jossa ohjaaja jarruttaa vauhtia sopivaksi; koira 
työskentelee tarkasti tehden pieniä tarkistuksia jäljen tuntumassa, nämäkin riistajäljistä johtuen; kulmat koira 
suorittaa varmasti, jopa niin hyvin että oppaan läsnäolo tuntuu turhalta; katkokulman (ensimmäinen kulma) koira 
kulkee veriuran loppuun, sieltä takamaasto nopeasti tutkien ja lopulta kengänjälkiä pitkin seuraavalle osuudelle; 
makauksista koira merkkaa toisen ja neljännen selkeästi pysähtyen, kolmannen noteraa nopeasti ja ensim-
mäisen ohittaa sivusta osin tuulesta johtuen; kaadolle saavuttaessa koira vaihtaa maavainusta ilmavainuun ja se 
osoitetaan selkeästi jääden nuuhkimaan sorkkaa. Kauhava 6.5. Toni Tunkkari VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-9, e-3, f-3 
= 33 pist). Koira merkkaa alkumakuun ja lähtee ohjatusti jäljelle, heti osuuden alussa poikkeaa metsäpolulle 
mutta palaa takaisin jälkiuralla; koko jäljestys on koiralla kahden tehtävän suorittamista, välillä jälkeä pitkin ja 
välillä riistaan etsien; katkokulman suorittaa helposti tuulen avulla, toinen kulma tarkasti, kolmannella koira etsii 
riistaa ja palautetaan jäljelle; makauksista merkkaa kaksi (ensimmäisen ja kolmannen), toinen makaus vauhdista 
nuuhkaisten ja neljättä ei juuri noteeraa; kaadon osoitti varmasti pysähtyen tutkimaan sorkkaa. Kauhava 27.5. 
Mari Hakola VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-11, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjattu lähtö, Topi jäljestää ilmavainuisesti vauhdik-
kaasti jäljellä edeten; Topi merkkaa ensimmäisen, toisen ja neljännen makauksen, kolmas ohi; ensimmäisen 
kulman, joka on katkokulma, Topi selvittää rengastaen, toinen ja kolmas kulma pienillä tarkistuslenkeillä; Topi 
tekee jäljellä pari tarkastuslenkkiä jäljen sivuun; kaadon omistaa nuuhkien. Kauhava 7.6. Karla Sohlman VOI 3 
(a-3, b-3, c-4, d-14, e-3, f-2 = 29 pist). Hyvä alkumakuun tutkiminen ja saatto työtehtävään, alkaa sopiva-
vauhtinen jäljestys jossa käytetään pääosin maavainua; ensimmäinen osuus jälkitarkasti aina liki kulmaa, jossa 
laajemmat pyörähdykset jäljen molemmin puolin, loppuosuus jälkitarkasti; toinen osuus hienoa jäjestystä liki 
kulmaa, sitten metsän muut hajut saavat vallan ja vievät mennessään ensimmäiseen hukkaan; uusi yritys ja 
kulmalle, kolmannen osuuden alussa sama haju vie mennessään toiseen hukkaan; uusi yritys ja kolmas ja neljäs 
osuus hienosti jäljen päällä, vain yksi pisto neljännen osuuden alussa; ensimmäinen kulma, jolla katko, veretyk-
sen lopussa takana rengastaen, loppu jalanjälkiin tukeutuen jatkoon, toinen ja kolmas kulma tarkasti; kaikki 
makuut osoitetaan hyvin; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; Topi osoitti omistavansa hyvän jälkikoiranenän tänään 
yössä, harmittavat työtehtävän unohdukset himmensivät muuten niin mainiosti alkaneen työtehtävän. 
Luonnetesti: Ilmajoki 17.5. Marco Vuorimaa ja Heli Herranen LTE (102 pist). 
 



SPECK LINE KAIKISTA KAIKKEIN 32716/12 s.6.4.2012 i. Jutrix High On Life e. Fi Mva Fi Jva Manaca’s Look 
Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Luonnetesti: Ilmajoki 17.5. Marco Vuorimaa ja Heli Herranen LTE (123 pist). 
 
SPECK LINE KLASSIKKO 32717/12 s.6.4.2012 i. Jutrix High On Life e. Fi Mva Fi Jva Manaca’s Look Low And 
Behold kasv. Maarit Mäki 
Luonnetesti: Ilmajoki 16.8. Mia Möller ja Leena Berg LTE (142 pist). 
 
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 
Skjervtun’s Wanna Be e. Speck Line Gigatus kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 months 
old, very afraid, not happy to be touched, needs ring training to perform better, nice masculine head, well set 
ears, good neck and topline, slightly too long in body compared to height, well angulated front and hindquarters, 
good coat for his age, very broad coming, little restricted seen from side and front, acceptable movement behind. 
Kauhava RN 9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet ja luusto, tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pään pituus, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä ylälinja, hyvä 
hännän kiinnitys, tasapainoisesti kulmautunut, hyvät taka- ja sivuliikkeet, edessä vielä löysyyttä, hyvä turkin 
laatu. Lestijärvi RN 16.5. Markku Kipinä PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Maskuliininen, lupaavan kokoinen uros jolla etuasentoiset lavat ja vielä kehittymätön eturinta, hyväilmeinen 
kaunislinjainen pää, hyvä purenta, silmät ja korvat, voimakkaammin kulmautunut takaa, ylälinja saa vakiintua, 
hyvät liikkeet. Ilmajoki RN 1.8. Reia Leikola-Walden JUN EH 1. 
Taipumuskokeet: Kauhava 15.8. Elina Jalni SPA 0. 
 
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 Skjervtun’s Wanna Be e. Speck Line Gigatus kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan JUN ERI 1 SA. 
’ 
SUGARSTICK'S COOLER THAN ME Se(n) Mva SE33119/2011 s.10.4.2011 i. C.I.E Pohj & Se & No Mva Se 
Jva NoV-09 PMV-13  Perchwater Like A Perfect Dream e. Se & No Mva Se Jva NoV-09 Manaca's Cross 
Country kasv. Sari Karlsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Attractive masculine male, good proportions, very nice head and expression, could 
have slightly tighter lips and less throatiness, very good neck, front and forechest, lovely ribcage, well angulated 
and muscled rear, lovely coat quality, strong active mover with lovely reach and tail activity, very good 
temperament, could be a lit firmer in topline. 
 
SUGARVALLEY MIDNIGHT AQUARIUS Fi & Ee Mva 14566/13 s.30.12.2012 i. Paisley’s Time Will Show e. Fi 
Jva Crab Apple’s Brownsugar Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman tuke-
vassa kunnossa esitetty uros, hyvän mallinen pää, ilme saisi olla parempi, hieman niukasti kulmautunut edestä, 
riittävästi takaa, selässä hieman pehmeyttä, pehmeähkö karvapeite, hyvät sivuliikkeet ja miellyttävä käytös. 
Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakaspäinen uros 
jolla oikea purenta, löysät luomet, hieman ylös asettuneet korvat, ylälinja ei aivan korrekti, hyvä rintakehän 
muoto, lyhyt pysty lantio, pitkähkö lanneosa, liikkuu rodunomaisesti, kuitenkin hieman lyhyellä etuaskeleella, 
aurinkoinen luonne. Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Selvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, turhan avoin ilme, löysää kaulanahkaa, 
hyvä purenta, hyvä kaula, riittävä eturinta, löysyyttä kyynärpäissä, tilava runko mutta turhan pitkä lanne, hyvin 
kulmautunut takaosa, pehmeyttä selässä, liikkuu hyvin takaa. Tampere KV 3.5. Gert Christensen, Tanska KÄY 
ERI 1 SA PU2 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, masculine head and 
expression, scissor bite, nice dark eyes, low set ears, good neck and topline, well set tail, good body, well 
angulated in front, sufficiently angulated in rear, moves well, could have more muscle, good coat, nice 
temperament. Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto ja sopiva koko, vahva urosmainen pää, hyvä ylälinja, hyvä rintakehä, etukulmia 
saisi olla enemmän, vahva takaosa, tehokkaat liikkeet. Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 SA PU1 
SERT FI MVA VSP. Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, Ruotsi VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Positiv champ med härligt temperament, maskulint huvud, fin hals, lite knapt vinklad fram, lite smal i 
fronten, bra kropp, fin rygg, bra bak, rör sig trevligt, fin päls. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro VAL ERI 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type and size, masculine, typical head but too round in skull, 
too much loose skin on throat, very low earset, very good neck, topline and tailset, needs more forechest, too 
straight in front angulations, ribcage could be deeper, enough angulated behind, excellent coat quality, very 
good condition, excellent temperament, moves very well, should be longer in front step. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 23.5. Tuula Svan AVO 2 (a-5, b-6, c-7, d-12, e-3, f-4 = 37 pist). Aksu tutkii alku-
makauksen ja se ohjataan hyvin jäljelle, jäljestys on maavainuista ja tarkkaa ensimmäisen osuuden loppu-
puolelle, jossa yksi tarkistuslenkki, joka selvitetään takaisin jäljelle; vähän ennen kulmaa suoraviivainen poistu-
minen hirven jäljille, josta hukka; puhdas jälki, jota kulmalle, makaus tutkitaan ja laajalla tarkastuslenkillä seuraa-
valle osuudelle; toisella osuudella vain pari pientä tarkastusta, toinen kulma tarkastuslenkillä makaus osoittaen; 
kolmannella osuudeella yksi tarkastuslenkki; kaadolle sivusta lenkittäen, kaato kiinnostaa; hyvää jäljestystä, jota 
tuoreet ”oikeat” jäljet haittasivat. Uurainen 7.6. Tuija Räisänen AVO 1 (46 pist). Virrat 4.7. Kari Muje VOI 1 (a-6, 



b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Huolellisesti ohjattu lähtö, Aksu merkkaa ja alkaa sopivasti jarrutettu maa-
vainuinen jäljestys; edetään hyvin jälkitarkasti kaikki suorat osuudet, vain pari nopeaa tarkistusta kolmannella 
osuudella; katkolla Aksu rengastaa suuntaa vaihtaen muutaman kerran ja löytää jatkon sinnikkään haun 
päätteeksi, muut kulmat tarkasti; makuista Aksu merkkaa yhden juuri pysähtyen, yhden hieman paremmin ja 
ohittaa kaksi; kaatoa jää tutkimaan; erinomainen voi-luokan jäljestys. Mänttä-Vilppula 6.9. Martti Hirvonen VOI 
1 (a-5, b-10, c-9, d-9, e-3, f-4 = 40 pist). Alkumakaus tutkitaan; tarkkaa jäljestystä ensimmäinen ja toinen osuus, 
aina kolmososuuden loppupuolelle, jossa tekee laajan lenkin; neljännellä osuudella yksi pienempi tarkistus ja 
yksi laaja lenkki hirvien nuolukiven kohdalla, muuten tarkasti; katkokulman selvittää lenkillä nopeasti, toiset 
kulmat tarkasti; makauksista kaksi osoittaa nopeasti, yksi yli ja yksi vierestä ohi; tuo kaadon ohjaajalle; laajat 
lenkit ja huolimaton makausten osoittaminen pudottavat pisteitä tältä ripeäliikkeiseltä koiralta. 
 
SWEETIE-PIE JUST JAZZ 45785/08 s.12.5.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Sweetie-Pie Athena kasv. 
Marja-Liisa Kotiranta 
Rallytoko: Lahti 31.10. Kirsi Petäjä ALO HYV (97 pist). 
 
TIIAS NONPAREIL 36080/09 s.25.4.2009 i. Crawford Sweet Soprano e. Tiias Fairytale kasv. Tiina Sivander 
Luonnetesti: Somero 4.10. Carita Koskinen ja Riitta Lehmuspelto LTE (172 pist). 
 
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: Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi AVO ERI 3. Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson AVO ERI 2 
SA PU4. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia AVO ERI 3. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia AVO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, correct bite, good neck, good chest, a little bit east-
west in front, enought angulated behind, enough movement. 
 
TRIPLET DIPPED IN WARPAINT 52738/11 s.22.8.2011 i. Se(n) Mva Se Kva Charbonnel War Paint e. Fi Mva 
Triplet Universal Magic kasv. Heli Härkälä  
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 31.5. Marika Ahola VOI 2 (a-6, b-10, c-8, d-9, e-1, f-4 = 38 pist). Alkumakauksen 
merkkauksen jälkeen innokkaasti jäljelle; krepityksen jälkeen pyöritystä, jonka jälkeen alkaa innokas ja vauhdi-
kas ilmavainuinen jäljestys, jälkityö etenee ihan jäljen tuntumassa ja aaltoilee molemmin puolin; kolmella ensim-
mäisellä osuudella tehdään laajat tarkistuslenkit ja kolmannella osuudella ollaan ihan hukan rajoila, neljäs osuus 
edetään mallikkaasti; makauksista ensimmäinen merkataan hyvin pysähtyen, toinen mennään yli, kolmannella 
pysähdytään nopeasti ja neljäs nopataan vauhtia hiljentäen; kaikki kulmat selviävät laajoilla takatarkistuksilla; 
sorkalle tullaan suoraan, koira nuuskii sitä hetken mutta jatkaa silti sorkantuojan jälkiä kohti teitä; muuten hyvä 
jäljestys mutta kaatokäyttäytyminen himmentää sitä. Muhos 28.6. Ville Porthan VOI 1 (a-6, b-9, c-9, d-10, e-3, f-
5 = 42 pist). Lähtömakaus osoitetaan, Zorro aloittaa innokkaan maavainuisen jäljestyksen; ensimmäinen, toinen 
ja kolmas osuus kuljetaan laajoin kaarroksin ja tarkistuslenkein kuitenkin aina makauksille osuen; makauksista 
merkkaa hyvin toisen ja kolmannen, ensimmäinen ja neljäs nuuhkaistaan vauhdissa; katko ensimmäisellä 
kulmalla, joka jäljestetään veretyksen loppuun; uusi alku löytyy lopulta saappanjälkiä pitkin; toinen kulma pitkällä 
tarkistuksella, kolmas narun mitalla; neljäs osuus kuljetaan jälkitarkasti sorkalle, joka kiinnostaa; hyvä äänetön 
suoritus. Pyhäntä 16.8. Juha Junkala VOI 2 (35 pist). Kolari 30.8. Jouni Simonen VOI 2 (a-6, b-6, c-6, d-12, e-3, 
f-4 = 37 pist). Hyvä innokas lähtö, Zorro jäljestää iloisesti jäljen päällä ja sen yli risteillen; ensimmäinen osuus 
reipasta jäljestystä, makaus hyvin merkaten, katkokulma selviää touhukkaasti etsimällä; toisen osuuden alussa 
koira harhautuu jäljeltä eikä löydä oma-aloitteisesti takaisin jäljelle, tästä tuomitaan hukka; loput osuudesta 
hyvää jäljestystä makaus kiertäen; toinen kulma suoraviivaisesti, samoin kolmas osuus, makaus ohitetaan, 
kolmas kulma hyvin; viimeinen osuus erinomaista jäljestystä makaus merkaten; sorkalle koira tulee suoraan ja 
osoittaa siihen kiinnostusta; hyvä suoritus. 
 
TRIPLET FAZERS BLUE JV-14 10472/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. Fi & Lt Mva 
Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Male head with good proportions and correct bite, strong neck and well laid shoulders, good forechest 
and upper arm, ample bone, deep ribbed short body, rearquarters of good angulation, moved well with good 
stride keeping merry action. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB 
ROP. Pori KV 1.8. Markku Kipinä NUO ERI 1. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja KÄY ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal hane, maskulint välskuret huvud, något för lågt ansätta 
öron, kort hals, korrekt rygg, aning kort kors, korrekt svansansättning, grunt förbröst, bra bröstkorg men något för 
kort bröstben, utmärkta proportioner, beväger sig ok fram, bra bak, ok päls och färg. Jyväskylä KV 22.11. Karl 
Eddie Berge, Norja KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, could have little more masculine 
expression, nice length of head but could be more parallel, lovely earset, nice neck, little roaching in topline, too 
falling in croup, could have little bit more parallel ribcage, little foreshooten front, little open angulation in front, 
moves with happy cocker tail, ok coat texture, lovely temperament. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja 
KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, masculine head, sweet expression, a little 
steep in shoulder, well developed body, good bone and feet, well angulated behind, a bit short in croup and 
carries his tail a bit high, steady mover, could have had longer reach in front, a little overdone in coat, happy 
temperament. 
 



TRIPLET FINLANDIA 10473/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. Fi & Lt Mva Triplet Kismet 
kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head with nice expression, correct neck, a little short in upper arm, could have better balance on body, a 
little bit long, moves very well with good drive. Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen JUN ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 17 kk, linjakas nuori uros, voisi olla mittasuhteiltaan hieman lyhyempi, hyvä pää ja ilme, 
kuono saa vahvistua, hyvä huulilinja, hyvin kulmautunut edestä, hyvä raajaluusto ja käpälät, tilava runko, hieman 
pitkä lanne, hyvä takaosa, etuliikkeissä vielä löysyyttä, reipas sivuaskel, hyvä turkki, runsaat hapsut, hyvä häntä. 
Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 3 SA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan 
NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB VSP. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia NUO ERI 2. Eckerö KV 26.9. 
Henric Fryckstrand, Ruotsi NUO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilltalande 
hane, fin modell, bra huvud och uttryck, flott hals, harmonisk konstruktion, utmärkt substans, bra rygg, välvinklad 
bak, fria rörelser, välpresenterad, fin päls. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro NUO ERI 1 SA PU4 SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 months, pleasing male, excellent type, size and proportions, 
masculine and compact, excellent head and expression, excellent topline and underline, balanced angulations, 
could have more forechest, very good ribcage and body substance, excellent coat and colour, loose in elbows, 
excellent movement keeping the topline, merry action, well presented. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, 
Norja AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal hane, maskulint huvud, härlig ögonfasong 
och färg, ok hals, lång rygg, aning kort kors, bra svansansättning, grunt förbröst, något kort bröstkorg, bra 
benstomme, ok foter, beväger sig i fin flyt men ger en lite lång intryck, bra päls och färg. Jyväskylä KV 22.11. 
Karl Eddie Berge, Norja AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, good expression, would 
like more parallel lines in head, good earset and neck, could be a little stronger in topline, little narrow in croup 
but with good length, nice tailset, still needs to develop in ribcage, balanced angulation, moves with good reach, 
long in loin, acceptable coat texture, ok temperament. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Liisa Pajala SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Imatra 6.6. Heikki Vesikko AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, etenee määrätietoisesti ja jälki-
tarkasti noin 50 metriä, jossa havaitsee riistan hajun, eteneminen pysähtyy eikä suostu jatkamaan jäljestystä, 
saa hukan; edetään uudesta osoitetusta jäljen paikasta noin 20 metriä, jolloin saa uuden riistavainun ja etene-
minen pysähtyy; palautetaan jälleen jäljelle, tällöin toistui uudelleen edellinen riistahavaintotyöskentely; tähän 
koe päättyi kolmannen hukan jälkeen. Kouvola 14.6. Esa Pekkarinen AVO 2 (a-3, b-6, c-4, d-14, e-2, f-4 = 33 
pist). Koira rauhoitetaan alkumakuulle ja alkaa rauhallinen pääosin maavainuinen jäljestys, eteneminen on 
nuorella koiralla varovaista ja tarkastelevaa ja toisella ja kolmannella osuudella koira hakee ja tarkastelee jälkeä 
aivan hukan rajoille asti; kulmat pienellä rengastuksella ja makuu osoitetaan; koira valitettavasti ohittaa kaadon 
ihan vierestä ja jatkaa kohti tietä ja siitä hukka; uudella yrityksellä kaato kuitenkin kiinnostaa; koira osoitti 
jäljestystaitoja mutta kaipaa kokemuksen mukana tuomaa varmuutta. Luumäki 2.8. Riitta Helle AVO 2 (30 pist). 
 
TRIPLET HALPHEN RED V-15 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: Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva AVO ERI 3. Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI 1 SA 
PU2 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine boy, good proportions, very nice head 
and expression, lovely earset, very good eyes, a bit upright shoulder, good forechest and upper arm, excellent 
ribcage, normal angulation in rear, very good coat quality, very active and steady mover, could use his tail a bit 
more, very nice temperament. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Handsome masculine head, correct bite, good reach of neck, well laid shoulders, good 
forechest, ample boned legs, well ribbed body, rearquarters with good angulations and good muscletone, moved 
well with good stride and keeping topline. Kouvola KR 22.8. Tapio Eerola AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. 
Heinola KR 23.8. Patric Ragnarson, Ruotsi AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila 
AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut uros jolla oikeat mittasuhteet, kaunis-
ilmeinen pää jossa otsapenger voisi olla hieman selvempi, kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, sopivat 
kulmaukset, erinomainen karvapeite, seistessä hyvin kauniit ääriviivat, liikkuu hyvin, iloisempi esiintyminen olisi 
eduksi. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Pleasing head with gentle expression, well set ears, strong neck, correct shoulders, good forechest, 
stands for square, moves well keeping topline. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen AVO ERI 2 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, kauniit pään linjat, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvä runko, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu määrätietoisen tehokkaalla askeleella, 
hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 1 SA PU1 V-15 SERT CACIB ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type of cocker, classic outline, nice head, soft expression, 
lovely compact body, strong bone, well angulated, free flowing movement, lovely coat quality, happy 
temperament. 
Taipumuskokeet: Luumäki 11.7. Meerit Kuparinen SPA 0. 
 
TRIPLET HAWKS EYE Fi Mva Fi 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: Tammela 26.4. Tuovi Henttu VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-2, f-4 = 46 pist). Ohjatusti jäl-
jelle, alkumakuu näytetään, Paavo rauhallista vauhtia suoraviivaisesti jäljen päällä tai tuntumassa, koira käyttää 
pääosin maavainua jälkityöhön; makuista ensimmäinen ja toinen osoitetaan erinomaisesti, loput nopeahkosti; 
kulmista ensimmäisen, jolla katko, koira menee veren loppuun, tutkii jäljen takana ja nappaa rinteestä ilma-
vainulla jatkon, muut kulmat selvitetään parilla pistolla jatkoon; suorat osuudet edetään erinomaisesti; kaadolla 



on Paavon mielestä jokin pielessä, koira tarvitsee aikaa ja pari kehotusta jotta hakee sorkan, sorkka kiinnostaa 
kovin; hieno työpari. Pyhtää 3.5. Tuovi Henttu VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-14, e-3, f-4 = 44 pist). Paavo tyynny-
tetään, alkumakuu näytetään ja ohjatusti liikkeelle, Paavo jäljestää pääosin maavainua hyväksikäyttäen suora-
viivaisesti jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä miellyttävää kävelyvauhtia; ensimmäinen osuus on 
erinomaista jäljestystä, edes lentoon lehahtanut metsäkanalintu ei haitannut menoa; ensimmäisen kulman, jolla 
katko, Paavo menee ensin veretyksen loppuun ja sen jälken laajalla kaarroksella lenkittäen ja jäljentekijöiden 
jälkiin tukeutuen nopeasti uuden veren alkuun; heti kulman jälkeen on sivulla mäyrän mylläämät sammalet, 
Paavo ihmettelee tovin työmaata mutta jatkaa jäljestystä kehotuksen saatuaan; hetken kuluttua Paavoa viedään 
taas tarkistuksille mutta näistäkin tarkisteluista koira selviää itsenäisesti; kolmas tarkistushetki vietetään juuri 
ennen kolmatta kulmaa, toinen ja kolmas kulma selvitetään pienellä takalenkillä; kaikki makuut osoitetaan erin-
omaisesti pysähtymällä; kaadolle koira tuli suoraan ja se kiinnosti; hienosti Paavo voitti itsensä ja päihitti ne 
metsän muut tuoksut. Vihti 23.5. Esa Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Koira aloittaa 
alkumakuun tutkittuaan rauhallisen tarkan ja pääosin maavainuisen jäljestyksen joka etenee hyvin jäljen päällä; 
ensimmäinen ja toinen osuus tarkasti; katkokulmalla veretyksen päähän josta taustan ilmavainulla tarkastettuaan 
jalanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle; kolmas osuus tarkasti, kulma pienellä rengastuksella; viimeinen osuus 
tarkasti mutta kaatoa lähestyttäessä sivuun ja takaa kiertäen jäljelle; makuista kolme ensimmäistä erinomaisesti, 
viimeinen hiuksenhienosti ohitse; hyvää jälkivarmuutta osoittanut koira, jolla viimeisellä makuulla ja kaatoa 
lähestyttäessä tarkkuus herpaantui. Tammela 14.6. Kari Muje VOI 2 (a-4, b-9, c-7, d-11, e-3, f-4 = 38 pist). Ohja-
tusti ja merkaten maavainulla matkaan, Paavo jäljestää rauhallista vauhtia ja erittäin hyvin jälkiuralla kaikki 
suorat osuudet; katko pienellä rengastuksella, sitten ihmisjälkiä; toinen kulma tarkasti, kolmas kulma rengastaen; 
makuista keskimmäiset Paavo merkkaa nopeasti, muut kaksi hyvin; vähän ennen kaatoa Paavo tekee pienen 
sivutarkastuksen, palaa jäljelle mutta jatkaa sen sivulla vain muutaman metrin sorkan ohi tielle asti eikä onnistu 
paluussa, hukka; palautus ja kaato haltuun; Paavo on erittäin varmaotteinen jäljestäjä, hyvä suoritus. Sastamala 
18.6. Sanna Rantanen VOI 2 (a-5, b-11, c-9, d-14, e-1, f-4 = 44 pist). Paavo tutkii alkumakauksen ja sitten se 
ohjataan työhön joka etenee mukavaa kävelyvauhtia enimmäkseen maasta hajua ottaen; osuudet mennään 
jälkitarkasti, koko jäljellä vain pari aivan pientä kaartoa jäljen sivuun; alkumatkasta Paavo hakee hieman tukea 
ohjaajasta, jatkaa itsenäisesti kun ei saa sitä; ensimmäisen kulman katkolla ensin omaa rengastusta, sitten 
tekijöiden jälkiin tukeutuen jatkoon; toinen ja kolmas kulma aivan pienillä taustan tarkistuksilla; Paavo tutkii kaikki 
makaukset; kaadolle tullaan suoraan, Paavo löytää sen mutta ei jää sille; ohjaajan kehotuksesta Paavo menee 
tutkimaan kaadon; valitettavasti hienon työn jälkeen kaatokäyttäytyminen aiheuttaa palkintosijan putoamisen. 
Pyhtää 28.6. Esa Pekkarinen VOI 3 (a-2, b-4, c-3, d-12, e-3, f-2 = 26 pist). Koira tutkii alkumakuun ja alkaa 
tarkka maavainuinen jäljestys, joka etenee aivan jäljen päällä; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen puupinojen 
luona ollut kulma vaatii usean rengastuksen ennen kuin suunta selviää, juuri ennen katkokulmaa määrätietoinen 
poistuminen ja siitä hukka; katkolla pääosin jalanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle, juuri ennen kaatoa toinen 
määrätietoinen poistuminen ja toinen hukka; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa koiraa; kaikki makuut osoitetaan 
hyvin; määrätietoisia poistumisia lukuunottamatta erinomainen suoritus. Virrat 4.7. Jyrki Rasinpää VOI 3 (a-4, b-
4, c-3, d-12, e-3, f-2 = 28 pist). Paavo tutkii alkumakauksen ja lähtee jäljestämään maavainulla sopivalla kävely-
vauhdilla; ensimmäinen osuus edetään verkkaista vauhtia ja tehden osuuden loppupuolella tarkistuksia jäljen 
molemmin puolin; ensimmäinen kulma, joka on katko, teettää paljon töitä ja lopulta lähdetään paluujäljelle, 
tuomitaan hukka; otetaan uusi alku seuraavalta osuudelta, vauhti paranee hieman; toisella osuudella vain pieni 
tarkistus jäljen sivulle, toinen kulma tarkasti; kolmas osuus tarkkaa jäljestystä ja kolmas kulma tarkasti; neljäs 
osuus myös tarkasti mutta osuuden lopussa pari tarkistusta jäljen sivuun; kaikki makaukset merkataan hyvin; 
suoraan kaadolle, jota jää tutkimaan; tänään hukka ja ajan ylitys alentavat palkintosijaa. Lohja 12.7. Esa 
Pekkarinen VOI 3 (23 pist). Kirkkonummi 9.8. Esa Pekkarinen VOI 0 (0 pist). 
 
TRIPLET HONEY STONE 24237/12 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 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 11.7. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
TRIPLET JACKPOT 39438/13 s.27.5.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Great Escape Wild Goose Chase kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros, 
hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, sopivasti kulmautunut, hyvä ylälinja, hyvä 
suora karva, liikkuu hyvin kun malttaa, miellyttävä käytös. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta NUO EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen, tyypiltään erinomainen nuori uros jolla kompakti runko, 
hyvä pään malli, kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, oikea-asentoiset eturaajat, hyvä runko, aavistuksen luisu 
lantio, hyvä kinnerkulmaus, karvapeite ok, liikkuu kovin lyhyellä askeleella, etenkin takaliikkeet ovat kovin sidotut, 
miellyttävä käytös. Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 
vuosi 10 kk, hyvät mittasuhteet seistessä, kaunis ylälinja, hyvä pää joskin toivoisin hieman pidemmän kuonon, 
tummat silmät, hyvä turkki ja häntä, hieman avoimet luomet, edestä vielä kapeahko, ulkokierteiset eturaajat, 
erinomainen tilava runko, hieman tukevassa kunnossa, hieman lyhyt lantio, hyvä takaosa, ylälinja liikkeessä saa 
vakiintua, yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä etuliike lyhyehkö. Tampere KV 3.5. Gert Christen-
sen, Tanska NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head and expression, acceptable 
bite, dark eyes, low set ears, good neck and topline, well set tail, substanceful in body, well angulated, could 
have more drive in rear movement, good coat, nice temperament. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-
Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Male head of good proportions, good reach of neck, 
ample boned, good forechest, well ribbed body, rearquarters with good muscletone of thigh, good tailset, bite is 
not correct and on movement looked cow-hocked. Iitti RN 13.6. Merja Ylhäinen AVO ERI 2 SA PU4. Kouvola 



KR 22.8. Tapio Eerola AVO EH 2. Heinola KR 23.8. Patric Ragnarson, Ruotsi AVO EH 3. Janakkala KV 
30.8. Lena Romar, Ruotsi AVO EH 2. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia AVO EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing head, dark eye, good earset, strong neck, good bone, legs 
and neat feet, short in loin, well let down hocks, moved ok. Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie AVO ERI 1 SA 
PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin liikkuva, erittäin hyvän tyyppinen, kaunis-
linjainen, takaa hyvin kulmautunut uros, hyvä pää, hieman avoimet silmäluomet, pysty olkavarsi, löysähköt 
kyynärpäät, hyvä karva, hyvin tyypillinen ylälinja. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen AVO ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Napakka kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet mutta hieman syvä kallo ja kovin kuivat 
huulet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvällä ryhdikkäällä 
ja tehokkaalla askeleella, paikoittain hieman pehmeä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja 
AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, typical outline, compact body, 
masculine head, a little round in eye, lovely bone, well angulated, steady movement with happy wagging tail, 
could do well with a little less coat, lovely temperament. 
 
TRIPLET KINGKONG C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva LtV-15 Fi Jva 46956/10 s.28.6.2010 i. 
Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Fi Mva Triplet Irish Romance kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Trevlig 
helhet, maskulin, välformad skalle, ok bredd i nosen, korrekt bett, trevlig hals och förbröst, mycket fin överlinje, 
bra svansansättning, silky bra pälsstruktur, merry cocker, mycket bra steglängd, en aning lång i länden, välvisad. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 26.4. Veijo Suoranta VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-8, e-3, f-4 = 40 pist). Kalle rauhoite-
taan, hyvä ohjattu lähtö, alkaa maavainuinen jäljestys; ensimmäinen osuus lähes jälkitarkasti; toisen puolivälissä 
kauriin jäljet teettävät useita tarkistuksia; toinen kulma, missä katko, teettää paljon töitä mutta lopulta tekijöiden 
jälkiä apuna käyttäen uudelle osuudelle; kolmas loppuosuus ja neljäs osuus lähes jälkitarkasti; ensimmäinen 
kulma pienellä tarkistuksella, kolmas jälkitarkasti; makauksista merkkaa nopeasti vain neljännen; kaadon 
osoittaa nuuhkimalla; hyvävauhtinen jäljestys, ongelmina tänään kauriin jäljet ja makaukset. Pyhtää 3.5. Pasi 
Kemppainen VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-11, e-3, f-5 = 43 pist). Hyvin ohjattu lähtö, kaikki osuuden edetään jälki-
uralla maavainuisesti vaihtelevaa vauhtia käyttäen; jäljen aikana vain pari pientä tarkistusta ja hieman ennen 
kaatoa laajempi tarkistuslenkki; kaadolle suoraan sen luokse jääden; ensimmäinen ja kolmas kulma jäljen 
mukaisesti, toinen kulma katkoineen teettää töitä ja vaatii ohjaajalta pari kehotusta, laajat haut ja lopulta tekijöi-
den jälkiä seuraten jatkoon; makuista osoitti kaksi hyvin ja kaksi vauhdista nopaten; erinomainen suoritus, jonka 
pisteitä verottivat makuiden osoitus ja töitä teettänyt katkokulma. Virrat 23.5. Arto Kylmälä VOI 2 (a-4, b-8, c-7, 
d-9, e-3, f-3 = 34 pist). Kallelle näytetään jäljen alku ja ohjatusti matkaan; ensimmäinen osuus tarkkaa työtä 
maa- ja ilmavainua käyttäen, sen verran käydään jäljen sivussa että makaus ohitetaan; ensimmäisellä kulmalla 
jokin haju pyörittää koiraa eikä tämä selviä toiselle osuudelle omin avuin, tästä hukka; puhdas jälki ja työ jatkuu 
tarkasti ja osuuden makaus nuuhkaisten; toisella kulmalla on katko, joka aiheuttaa useita rengastuksia, uusi 
suunta kuitenkin löytyy itsenäisesti; kolmas osuus jäljen päällä tai tuntumassa, makaus hyvin merkaten, kolmas 
kulma tarkasti; neljännellä osuudella useita tarkistuksia jäljen sivuun ja yhdellä kaarrolla makaus ohitetaan; 
kaadolle tullaan sivusta, koira nuuhkii ja nuolee sorkkaa; tänään vaikeudet kulmilla latistavat hienon suorituksen. 
Luonnetesti: Karkkila 18.10. Auli-Riitta Kiminki ja Tuire Juselius LTE (90 pist). 
 
TRIPLET OLD MASTER C.I.E Fi & Lt & Lv Mva 15555/12 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 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Well chiselled head, dark tight eye, good earset, strong neck, good forechest, well ribbed with 
tight shoulders, adequate bone, well rounded rearquarters, moved well keeping topline at all times. 
 
TRIPLET OLYMPIAID 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 
Taipumuskokeet: Luumäki 11.7. Meerit Kuparinen SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 23.5. Arto Kylmälä AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 50 pist). Topias rauhoi-
tetaan jäljen alkuun ja ohjataan jäljelle, koira jäljestää pääosin maavainulla ihanteellista vauhtia; kaikki osuudet 
kuljetaan jäljen päällä tarkasti edeten, vain kerran koira tekee alle metrin mittaisen piston jäljen sivuun; kolman-
nella osuudella lentoon lähtevä lintukaan ei häiritse työskentelyä; kulmat tarkasti, makaukset selvästi pysähty-
mällä merkaten; kaadolle suoraan ja koira jää haistelemaan sorkkaa; huippusuoritus koiralta ja sen perässä 
ääneti kulkeneelta ohjaajalta. Virrat 4.7. Jyrki Rasinpää AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Topias 
nuuhkii tarkasti alkumakauksen ja aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen maavainua käyttäen; koko jälki edetään 
tarkasti veretystä pitkin; ensimmäinen kulma tarkasti ja makausta nuuhkaistaan vauhdista; toinen kulma tarkasti 
ja makaus merkataan; suoraan kaadolle, jota jää tutkimaan; erinomaista jäljestystä. 
 
TRIPLET OPAL BRUNNER Fi Mva 15557/12 s.27.12.2011 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr 
Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Ee & Lv & Lt & Balt VMva EeVV-15 Lochdene Silver Belle 
kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulin, på 
den större sidan, bra proportioner, huvudet har bra längd, ganska smal i nospartiet, bra ben och tassar, normal 
bröstkorg, ganska brant kors, busy movements, mycket bra pälsstruktur, vänlig temperament, välvisad. Imatra 
KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania KÄY ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 



Good type, good size, nice head, correct front and rear, good ribcage, good quality of coat, moves well. Mikkeli 
RN 9.5. Eeva Resko KÄY ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvän tyyppinen uros, kapea pää, takaluisu kallo joka voisi olla myös aavistuksen pitempi, kaunis ylälinja, erittäin 
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, liikkuu kauttaaltaan suhteellisen hyvin. 
Luonnetesti: Karkkila 18.10. Auli-Riitta Kiminki ja Tuire Juselius LTE (43 pist). 
 
TRIPLET OUTTA THE BLUE Fi Mva 15559/12 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 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, mitta-
suhteiltaan oikea, vahva uroksen pää jossa hieman löysää nahkaa, kauniit tummat silmät, hyvä kaula, erin-
omainen eturinta, hyvä kylkiluiden kaarevuus, rintakehä saisi olla pidempi ja lanne lyhyempi, sopiva luuston 
vahvuus, melko niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä askelpituudella, 
hieman kapeasti takaa, olisi hieman enemmän edukseen hieman kevyemmässä kunnossa. Kouvola RN 16.5. 
Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros, hyvä pää ja kaula, 
erittäin hyvä runko, eturinta voisi olla hieman täyteläisempi, erinomainen ylälinja, hyvät raajat, hyvälaatuinen 
karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 1 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, correct type, beautiful head with excellent stop, correct skull and 
bite, well set ears and tail, good size and proportions, quality coat, correct angulations and movement, well 
presented. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO ERI 1 SA PU2 SERT VACA. Suonenjoki RN 15.8. 
Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja VAL ERI 
3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, masculine head, should have better parallel lines, big white 
teeth, nice earset, lovely neck, correct topline, good croup and tailset, nice spring of ribs, little too long in loin, 
well angulated, moves with good reach and drive and happy cocker tail, excellent coat texture and temperament. 
Taipumuskokeet: Loppi 5.9. Liisa Pajala SPA 1. 
 
TRIPLET QUARTZ C.I.B Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Lt & Lv VMva Fi 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: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Handsome male head, good proportions, correct bite, good reach of neck, well laid shoulders, good 
forechest, ample boned legs with well padded round feet, deep well ribbed body, rearquarters of good 
angulations, correct tailset, moved well with good action. 
 
TRIPLET VARANGIAN C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-14 RigaW-15 15736/12 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 & Se Jva TlnW-13 Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Ilomantsi RN 17.1. Marja Talvitie KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman tuhdissa kunnossa esitetty, kuono saisi olla hieman pidempi, hieman 
liian laskeva lantio, muuten hyvä ylälinja, kaula voisi olla hieman pidempi ja polvikulma selvempi, hyvä karva. 
Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari KÄY ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea suku-
puolileima ja oikeat mittasuhteet, oikean muotoinen pää, löysää kaulanahkaa, hyvä purenta, hyvä kaula ja 
eturinta, oikean muotoinen runko, hivenen pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä karva, liikkuu hyvin 
sivulta. Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, 
hyvät mittasuhteet, hieman lyhyt kaula, hyvät pään linjat, kuono voisi olla pidempi, keskiruskeat silmät, erin-
omainen tilava runko, hieman luisu lantio, hyvä takaosa, hieman lyhyet olkavarret, sivuliikkeessä askel saisi olla 
tehokkaampi, taka-askel jää hieman rungon alle, hyvä turkki, hapsut ja häntä, ylälinja voisi olla liikkeessä 
tiiviimpi. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Handsome male head and good proportions, correct bite, good reach of neck, well laid shoulders, 
good forechest, ample boned legs with well padded feet, well ribbed body, rearquarters of good angulations, 
moved well keeping topline with merry action. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia KÄY ERI 3 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, correct type, typical head with correct stop and skull, good eye, 
good bones, strong with good shape of ribs, good size, quality coat, correct angulations, lively movement, well 
presented. Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha 
Whiting, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head with kind expression, 
dark eye, well set ears, strong neck, barrelled ribs, short in loin, good legs and feet, short hocks, moved soundly. 
Luonnetesti: Karkkila 18.10. Auli-Riitta Kiminki ja Tuire Juselius LTE (174 pist). 
 
TRIPLET VIKING WARRIOR 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 & Se Jva TlnW-13 Great Escape 
Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Taipumuskokeet: Pöytyä 20.9. Jarkko Wiklund SPA 0. 
 
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 Triplet Viking Queen kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia PEN 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good masculine head with square muzzle, good reach of neck and upper arm, nicely boned legs, good 
deep rib, good strong rearquarters, correct tailset, moved well with happy action. Janakkala KV 30.8. Lena 
Romar, Ruotsi JUN EH 4. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautu-



minen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely headed dog, dark eyes, good earset, good neck and shoulders, good 
legs and feet, well angulated rearquarters, short hocks, good tailset, moved ok. 
Taipumuskokeet: Virrat 25.7. Hanna Lahtinen SPA 0. Ruovesi 22.8. Tero Mettälä SPA 1. 
 
TRIPLET X Fi & Lt Mva 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 
Jäljestämiskokeet: Tammela 26.4. Veijo Suoranta VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-12, e-3, f-3 = 37 pist). Ohjatusti mat-
kaan, alkaa maa- ja ilmavainuinen jäljestys; ensimmäisen osuuden lopussa tarkastuksia, kulma oikaistaan; 
toinen kulma, missä katko, rengastaen kolmannelle osuudelle; kolmannen osuuden lopussa tulee hirven jäljet 
mutta miettimisen ja kehoituksen jälkeen jäljelle; kolmannelta kulmalta jälleen hirven jäljille, ei palaa kehoituk-
sellakaan, todetaan hukka; neljäs osuus jäljellä; makaukset merkkaa kaikki pysähtyen; kaadon osoittaa nuuh-
kien; ajoittain erinomaista jäljestystä mutta yötiset hirven jäljet veivät tänään voiton verijäljestä. Pyhtää 3.5. 
Tuovi Henttu VOI 0 (0 pist). Alkumakuu näytetään ja ohjaten jäljelle, Täxä jäljestää maa- ja ilmavainua sujuvasti 
vaihdellen pääosin suoraviivaisesti miellyttävää kävelyvauhtia; ensimmäinen ja toinen osuus erinomaista jäljes-
tystä; ensimmäinen kulma, jolla katko, ensin veren loppuun ja sitten tehokkaalla lenkillä jatkoon; toisen osuuden 
kulmalla Täxällä on tuulen ja sorkan takia vaikeuksia, peurojen makuupaikkakin löytyy jäljen sivusta; Täxä palaa 
kehoituksesta jäljelle juuri aikarajan puitteissa, kulmassa tuuli pyörittää hajua mutta uusi suunta köytyy kuitenkin; 
tuuli ja pyöriminen verotti Täxän mielenkiintoa, joten kolmas osuus edetään hajamielisesti, aukossa Täxä ottaa 
väärän jäljen, poistuu jäljeltä liian kauas ja tuomitaan ensimmäinen hukka; uusi alku ja aukon jälkeen metsässä 
löytyy puun alta jotain hyvin mielenkiintoista, häntä heiluen vauhdilla perään ja lopulta on tuomittava toinen 
hukka; uusi alku juuri ennen kolmatta kulmaa, kulma selvitetään pienellä lenkillä ja uudelle osuudelle; Täxän 
mielenkiinto jälkeä kohtaan on kuitenkin  kadonnut ja sorkkajälkiä tarkastetaan usein, muutaman kerran Täxä 
palaa kehoituksesta jäljelle mutta lopulta tuomitaan kolmas hukka määrätietoisen poistumisen jälkeen ennen 
viimeistä makuuta; makuista ensimmäinen kierrettiin niukasti, toinen merkittiin erinomaisesti miesten tapaan ja 
kolmas nuuhkaistiin pysähtyen, kaato kiinnosti; tänään harmittavasti muut metsän hajut veivät Täxän huomion 
verijäljestä. Hämeenlinna 17.5. Karla Sohlman VOI 0 (0 pist). Täxä tutkii lähtömakauksen ja saatetaan hyvin 
työtehtävään, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään pääosin maavainua; melkein heti alussa Täxä 
ottaa jonkun muun hajun ja lähtee määrätietoisesti hukkaan asti; uuden yrityksen jälkeen loppuosa jälkitarkasti 
kulmalle, ensimmäisen osan makuun tutkii hyvin; ensimmäinen kulma teettää töitä mutta kehotuksen turvin uusi 
osuus selviää, pätkä hyvin mutta sitten alkaa pyöriminen jäljen päällä ja matka ei jatku, tuomitaan toinen hukka; 
uuden yrityksen jälkeen hienosti toiselle kulmalle, jossa on katko; veretyksen lopussa ensin hyvin rengastaen 
mutta sitten työtehtävä unohtuu ja jäädään pyörimään jalkoihin, tuomitaan kolmas hukka ja koe keskeytyy; toisen 
osuuden makuun osoittaa hyvin, harjoitellen kaadolle, joka kiinnostaa; Täxä osoitti hyviä mejä-koiran taipu-
muksia, tänään työtehtävä unohtui matkan aikana, jäljestää Täxä kyllä osaa. Sastamala 18.6. Sanna Rantanen 
VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Alkumakaukselta ohjattuna matkaan, jäljestys etenee maastoon 
sopivavauhtisesti suoraviivaisella tyylillä; ensimmäisen osuuden lopulla ja toisen alussa tarkistukset jäljen 
sivuun, muuten jälkitarkkaa työtä; ensimmäinen kulma taustan kaarrolla, toisella kulmalla ollut katko nopealla 
renkaalla jatkoon; aivan kolmannella kulmalla olleen teeriemon pakoräpiköinti säikäyttää Täxän, yhdellä kiellolla 
nopea paluu jäljestykseen, kulma tarkasti; kaikki makaukset merkataan, viimeinen erityisen huolella; kaadolle 
kaartaa takakautta, jää tutkimaan sorkkaa; mainio suoritus. Pyhtää 28.6. Rauno Koskinen VOI 0 (0 pist). Koira 
ohjataan alkumakaukselta jälkityöhön, jota tehdään maavainulla ja edetään rauhallista vauhtia; ensimmäinen 
osuus mallikkaasti lähes kulmalle asti ja makaus merkataan; ennen kulmaa jokin aiheuttaa pyörimistä ja työs-
kentely lähes pysähtyy kokonaan, ohjaajan kehoituksin jatketaan, mutta ensimmäinen kulma, jolla katko, ei 
selviä kun jäädään pyörimään ja vähän ajan päästä koira istahtaa paikalleen, tästä ensimmäinen hukka; jatke-
taan veretyksen jatkolta ja pysytään jälkiuralla, toinen makaus merkataan, toinen kulma teettää töitä mutta itse-
näisesti jatkoon; toisen kulman jälkeen sata metriä ja ajaudutaan niin kauas että tulee toinen hukka; jatketaan 
puhtaalta hienosti jälkiuralla, kolmas makaus merkataan hienosti; kolmannella kulmalla aika tulee täyteen ja 
tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti; koiralla oli tänään vähän huono päivä mutta 
makausten merkkaus oli täydellistä työtä. Virrat 4.7. Jyrki Rasinpää VOI 2 (a-4, b-5, c-8, d-13, e-3, f-3 = 36 pist). 
Täxä tutkii alkumakauksen ja aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen käyttäen maa- sekä ilmavainua; ensimmäinen 
osuus tarkasti tehden vain yhden tarkistuksen sivulle, ensimmäinen kulma tarkasti; toisen osuuden alussa suora-
viivainen poistuminen jäljeltä, tuomitaan hukka; palautuksen jälkeen tarkka jäljestys jatkuu, toinen kulma, joka on 
katko, selvitetään rengastamalla tukeutuen ilmavainuun; kolmas osuus hyvää jäljestystä mutta vaatii muutaman 
kehoituksen ohjaajalta, kolmas kulma tarkistuslenkillä; neljäs osuus tarkkaa jäljestystä; kaikki makaukset merka-
taan, suoraan kaadolle, jota jää tutkimaan. Sastamala 2.8. Kari Muje VOI 1 (0 pist). Kirkkonummi 9.8. Tuovi 
Henttu VOI 2 (37 pist). Tammela 16.8. Tuovi Henttu VOI 2 (35 pist). 
 
TRIPLET YOURS TRULY 41025/14 s.20.5.2014 i. Gb Mva Kyna By Request e. Fi & Ee Mva Fi Jva Triplet 
Karamel kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Kellokoski ER 6.6. Gill 
Pearce-Gudger, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good masculine head 
in good proportions, square muzzle, good reach of neck and well laid shoulders, good forechest, point of 
shoulder and upper arm, substantially boned legs, deep ribbed body of good spring of rib, strong rearquarters of 
good angulations and well toned muscular thighs, I really liked his head, moved well keeping topline and merry 
action. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA PU4. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha 
Whiting, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome dog with 
best of heads, nice square muzzle, nice dark tight eye, strong neck with correct shoulder placement, deep chest, 
good bone, well ribbed, moved with style keeping topline at all times. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, 



Norja NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 månader, av utmärkt 
typ, fantastiskt maskulint huvud, fantastik uttryck, aning för lågt ansatta öron, bra hals, manke, rygg, kors och 
svansansättning, ok bröstkorg, kunde önskat starkare länd, moderat vinklad fram, välvinklad bak, beväger sig i 
harmoni, bruker sin svans lik en cocker skall göra, fantastisk päls och struktur. Helsinki KV 6.12. Anne Livo 
Buvik, Norja NUO ERI 1 SA PU2 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely quality dog, 
excellent size and proportions, beautiful masculine head, lovely neck and shoulders, excellent ribcage, lovely 
bone, typical mover with happy wagging tail, lovely coat texture, lovely temperament. 
Taipumuskokeet: Loppi 5.9. Liisa Pajala SPA 1. 
 
TWO PINE’S BALL OF FIRE 55206/13 s.17.10.2013 i. Lindridge Black Knight e. Two Pine’s Unukalhai kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärakenteinen 
nuori uros, päätä häiritsee voimakkaasti taakse laskeva kallolinja, kaunis kaula, erinomainen ylälinja, erittäin 
hyvä takaosa, eturinta voisi olla voimakkaampi, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
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: Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppi-
nen, voimakaspäinen uros jonka kuono ja kallo voisivat olla yhteneväisemmät, hieman kaulanalusnahkaa, 
niukka purenta, hieman syvä kallo, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä rintakehä, liikkuu 
rodunomaisesti, selkä elää vielä liikkeessä, erinomainen turkin laatu. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta 
NUO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka maskuliininen kokonaisuus, hyvä vahva 
kuono-osa, turhan pyöreä kallo, ilme saisi olla pehmeämpi, jyrkät lavat, hyvä eturinta, voimakas luusto, vankka 
hieman pitkä runko, sopivat etukulmaukset, kaunis karva, selkä saisi olla tiiviiimpi liikkeessä, liikkuu hyvin. 
Mikkeli RN 9.5. Eeva Resko NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava 
nuori uros, lyhyehkö takaluisu kallo-osa, tummat silmät, hyvä ylälinja, vankka luusto, hyvä tiivis runko, normaa-
listi kulmautunut takaa, hieman korkea kinner, liikkuu suhteellisen hyvin. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-
Gudger, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong masculine head, good strong 
neck, good forechest, substantial bone, well padded feet, big well ribbed body, strong rearquarters, good 
angulations and muscled thigh, level bite, moved well keeping topline. Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen NUO 
ERI 1 SA PU4. Äänekoski RN 5.9. Tarja Hovila NUO ERI 1. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja 
AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal hane av mycket god typ, maskulint huvud som 
är nägot för mycket grov i skalle, för mycket halsskinn, bra ögon, för lågt ansatta öron, ok hals och rygg, något 
kort kors, utmärkt svansansättning, utmärkt substans för hans storlek, bra välvet bröstkorg dock något kort, 
moderat vinklad fram och bak, kunde tagit ut steget fram och bak, en fantastisk päls och färg. 
 
TWO PINE’S EGGS IN ONE BASKET 27274/14 s.30.3.2014 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Two Pine’s One 
Way kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan tarpeeksi kompakti, hyväluustoinen, kohtuullisesti kulmautunut uros jolla hyvä runko, riittävästi 
kaulaa, etuosa tarvitsee aikaa ja täytettä, samoin pään linjat keskentekoiset, hyvä ylälinja, hiukan korkea-
asentoinen häntä, etuaskel saa vielä tulla ulottuvammaksi, karva tulossa. Alavus KR 14.6. Pekka Teini JUN 
ERI 2. 
 
TWO PINE’S FACT AND FICTION 38306/14 s.6.6.2014 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Two Pine’s 
Unukalhai kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Virolahti RN 7.2. Paavo Mattila PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut 
pentu joka tässä vaiheessa aavistuksen takakorkea, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, hyvin kehittynyt runko, 
sopivasti kulmautunut, lupaava karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. 
 
TWO PINE’S GUTTER SNIPE 38300/14 s.7.6.2014 i. Two Pine’s Ulugh Beg e. Two Pine’s Trick Play kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko hyvän 
tyyppinen uros jolla hieman kevyt luusto, sukupuolileima voisi olla parempi, oikea purenta, tummat silmät, hyvin 
asettuneet korvat, kaunis kaula ja ylälinja, rungon tulee vielä täyttyä, liikkuu hieman löysin kyynärpäin edestä, 
selässä hyvä karvan laatu, tarvitsee aikaa. 
 
TWO PINE’S GYROJET 25781/10 s.6.3.2010 i. Fi Mva Dreamfilla's Bannana e. Two Pine’s Unukalhai kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
years old, good condition, a bit too long in body proportions, good head, well developed foreface, correct bite, 
good neck and topline, well angulated front and hindquarters, he could have a bit more coat. Seinäjoki KV 
24.10. Inga Siil, Viro AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type and size, masculine, 
correct proportions of body, beautiful head and expression, earsert could be lower, excellent neck, topline and 
tailset, needs more forechest and front angulations, very good ribcage and substance, well angulated behind, 
typical coat, very good colour, typical movement but short in step. 
 



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: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, 
excellent size and proportions, compact and masculine, head parallels are not typical enough, lovely expression, 
excellent earset, enough long neck, too straight in front and rear angulations, needs more forechest, very good 
ribcage and body for age, excellent coat quality and colour, too long in loin, topline should be stronger, too short 
in step while moving. 
 
TWO PINE’S TORNA A SORRENTO Ee Mva 52384/07 s.26.6.2007 i. C.I.B Fin & Lv & Ee & It Mva LvV-02 
Francini's Encanto Latino e. Two Pine's Empire Earth kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Lestijärvi RN 16.5. Markku Kipinä VAL ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Tasapainoisesti rakentunut ryhdikäs uros, koon alarajalla, hyvä ylälinja ja häntä, tasapainoiset kulmauk-
set, pään linjat saisivat olla yhtenevät, vahva purenta, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä turkki, liikkuu vaivatto-
malla askeleella. Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka VAL EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni-
kokoinen ja sukupuolileima saisi olla selvempi, erittäin kaunis pää ja ilme, pitkä kaula, hyvä ylälinja, kulmaukset 
ja luusto, liikkuu ja esiintyy hyvin. Salo KR 13.6. Des Manton, Irlanti VAL EH 1. Raasepori KR 28.6. Tuula 
Savolainen VET ERI 1 ROP-VET. Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, Ruotsi VET ERI 1 SA VSP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-årig veteran i fin kondition, trevligt huvud och uttryck, bra hals, 
harmonisk konstruktion, utmärkt substans, stark rygg, välvinklad bak, borde ha bättre steglängd, välskött päls 
och fin kondition. 
 
TWO PINE’S TRIPLE-THREAT MAN 58939/12 s.27.10.2012 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 
EuV-13 HeW-13 Backhills Your The Man e. Two Pine’s Gatling Gun kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen 
aito cockeri, ei parhaassa karvassa, täyteläinen hyvä runko, kohtuullisesti kulmautuneet tasapainoiset raajat, 
hyvä kaula, miellyttäväilmeinen mallikas pää, liikkuu vähän laiskasti mutta yhdensuuntaisesti takaa, voisi käyttää 
häntäänsä reippaammin, esitetään hienosti. Kauhava RN 9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa AVO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, hyvä pään pituus, tummat silmät, 
hyvät korvat, hyvä kuonon syvyys ja muoto, tasapainoinen ylälinja, hyvä runko, riittävästi kulmautunut, tehokkaat 
sivuliikkeet, hyvät etu- ja takaliikkeet, hyvä karvan laatu. Lestijärvi RN 16.5. Markku Kipinä AVO ERI 1 SA PU1 
SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan erinomainen 
uros jolla saisi olla selvempi sukupuolileima, hyvät pään linjat ja purenta, hyvät silmät ja korvat, hyvä runko ja 
luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu ja esiintyy hyvin, hyvä turkin laatu. Alavus KR 14.6. Pekka Teini AVO ERI 1 
SA PU1 SERT ROP. Kinnula RN 1.8. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. 
Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, excellent 
size, compact male, head should be longer, needs better parallels, well set ears, strong neck, level topline, 
correct tailset, too narrow in front, feet should be more compact, needs better spring of ribs, strong body, could 
have more hind angulations, enough good coat, soft in topline while moving, needs more power and action in 
step. 
 
TÄHTIMETSÄ ERNESTI 32049/07 s.29.4.2007 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Tähtimesä Carina kasv. Taru 
Kalkkila  
MH-luonnekuvaus: Inkoo 23.5. Anne Kuivinen ja Irene Puputti. 
 
TÄHTIMETSÄ FERNANDO 46818/08 s.6.8.2008 i. Fin Jva Tähtimetsä Amadeus e. Olipa’s Catwalk kasv. Taru 
Kalkkila 
Rallytoko: Ylöjärvi 10.1. Minna Hillebrand ALO 0 (0 pist). Janakkala 7.2. Hannele Pirttimaa ALO HYV (94 pist). 
Lempäälä 21.3. Minna Hillebrand ALO 0 (0 pist). Hattula 26.7. Pia Heikkinen ALO HYV (70 pist). 
 
TÄHTIMETSÄ FRANZ 46817/08 s.6.8.2008 i. Fin Jva Tähtimetsä Amadeus e. Olipa’s Catwalk kasv. Taru 
Kalkkila 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Handsome head with pleasing expression, well muscled neck, good shoulders, tidy feet, moves 
soundly with an ever-wagging tail. 
 
TÄHTIMETSÄ JOONATAN 47361/10 s.30.7.2010 i. Nl Mva Vignoble Champenois de Quadragant e. Tähtimetsä 
Carina kasv. Taru Kalkkila 
Taipumuskokeet: Heinola 20.8. Liisa Pajala SPA 0. 
 
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 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportional body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, excellent forechest 
and shape of ribs, nice head and neck, nice coat, movement and temperament. Riihimäki KR 7.6. Goran 
Gladic, Serbia KÄY ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½ years old, correct type, 
typical head, correct bite, correct stop and skull, well set ears and tail, good substance, good size, quality coat, 
correct angulations, excellent movement, well presented. Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi KÄY EH 1. 
Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi KÄY EH 1. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja VAL EH. 



Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, narrow head that should have been more masculine, 
nice neck and shoulder, a bit open in angulation in front and rear, ok ribcage, today he is not moving his best, 
nice coat quality, happy temperament. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 17.5. Karla Sohlman VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Retulle 
osoitetaan alkumakuu ja pikaisesti nuuhkaistaan se, ohjataan hyvin työtehtävään ja alkaa sopivavauhtinen jäljes-
tys jossa käytetään maavainua; kaikki osuudet edetään melko jälkitarkasti, vain pari pientä pyörähdystä tehdään 
matkan aikana; ensimmäinen ja toinen kulma pienellä rengastuksella, kolmas kulma, jolla katko, veretyksen 
lopusta ensin jalanjälkiä pitkin mutta ne eivät kelpaa ja otetaan uusi yritys veretyksen lopusta rengastaen uudelle 
osuudelle; makauksista ensimmäinen, toinen ja neljäs osoitetaan pysähtymällä, kolmas mennään päältä yli; 
kaadolle suoraan ja se kiinnostaa; Retu eteni iloisesti, selvästi jäljestystehtävästään nauttien, ja selvitti sille 
annetun tehtävän helposti; tänään parit pisteet pudottaa yksi makuun merkkaamattomuus; hyvä Retu. Virrat 4.7. 
Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-4 = 42 pist). Retu nuuhkaisee hätäisesti alkumakauksen ja 
aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen maavainua käyttäen; ensimmäisellä osuudella pari laajempaa tarkistusta 
jäljen sivulle, makaus ohitetaan, ensimmäinen kulma tarkasti; muilla osuuksilla vain pieniä tarkistuksia; toinen 
kulma, joka on katko, rengastamalla ja jäljentekijöiden jälkiä apuna käyttäen, kolmas kulma tarkistuksella kulman 
taakse; toisella makauksella vain vähän hidastetaan, kolmas merkataan ja neljäs nuuhkaistaan vauhdista; 
suoraan kaadolle ja jää tutkimaan sorkkaa. Hämeenlinna 2.8. Piia Kairenius VOI 1 (46 pist). 
 
TÄHTIMETSÄ NIKI 14616/14 s.22.12.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Tähtimetsä Isabella kasv. Taru 
Kalkkila 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong male head, correct bite, moderate neck with good forechest, good boned legs, well ribbed body, 
rearquarters with good bend of stifle, moved well but on front movement left leg kind of goes out, not true 
movement in front. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.5. Karla Sohlman AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Nikulle osoi-
tetaan lähtömakaus ja sen tutkittuaan ohjataan erinomaisesti jälkityöhön, ohjaaja jarruttaa koiran vauhdin hyvin 
sopivaksi ja alkaa maavainuinen jäljestys; kaikki osuuden kuljetaan jälkitarkasti; ensimmäisen kulman makuu 
tutkitaan hyvin ja rengastetaan parit kerrat suunnan varmistamiseksi; toisen kulman makuu hyvin ja taustan 
tarkistuksella uudelle osuudelle; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; iloinen ensikertalainen, joka selvitti sille anne-
tun tehtävän helposti; uskon, että tästä koirasta vielä kuullaan; tänään pienen pistevähennykesn tekee ensim-
mäinen kulma. Heinola 24.5. Ilkka Niemi AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 50 pist). Niku kiinnostui alku-
makauksesta ja lähti määrätietoisesti jäljelle; edettiin ohjaajan jarruttamana sopivan reipasta vauhtia kaikki 
osuudet tarkasti jäljellä; molemmat makaukset merkattiin, kulmat tarkasti; Niku jää nuuhkimaan kaatoa. Hollola 
14.7. Tuovi Henttu VOI 1 (48 pist). Kouvola 9.8. Kari Muje VOI 2 (36 pist). Hollola 16.8. Paul Vuori VOI 2 (36 
pist). Kouvola 30.8. Jarno Hynninen VOI 2 (37 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Helsinki 5.9. Pirkko Bellaoui ALO 1 (168 pist). Kouvola 15.11. Anne Nokelainen AVO 1 
(260,50 pist). 
 
VILLIVUOKON VÄLSKÄRI 38274/11 s.6.3.2011 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Fi Jva Ah-Tib’s Four Feet 
Above kasv. Virpi Väisänen 
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 16.8. Juha Junkala VOI 2 (38 pist). 
 
VIRINSILLAN HUMU 44257/12 s.10.6.2012 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light Dom 
Pérignon e. Raccoon’s Quite A Surprise kasv.  
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size, I would prefer a little bit shorter body, very good topline, excellent set and angulation of legs, 
enough deep forechest and shape of ribs, nice male head but eyelids are too low, the eyes look a little bit sick, 
nice coat, good movement, friendly temperament. 
Jäljestämiskokeet: Varkaus 10.5. Martti Hirvonen AVO 0 (0 pist). Alkumakaus tutkitaan ja siitä innokkaasti 
jäljelle, vähän matkaa tarkkaa jäljestystä, sitten sivulle jäljestäen jonkun riistan jälkiä, palaa kuitenkin takaisin 
verijäljelle; vielä ensimmäisellä osuudella paljon lyhyitä tarkistuksia ja lopulta hukka; toisen osuuden puolivälissä 
paljon pyöritystä jäljen sivulla aina hukkaan asti; sama toistuu kolmannellakin osuudella ja koe keskeytetään; 
kulmilla pienet tarkistukset ja osoittaa makaukset hyvin; välillä tarkkaa jäljestystä mutta sitten muut hajut veivät 
koiran mielenkiinnon, ei palkita. Kuopio 17.5. Niina Lukkariniemi AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, koira nuuhkaisee 
alkumakauksen nopeasti ja aloittaa erittäin reipasvauhtisen ilma- ja maavainuisen jäljestyksen; pian alun jälkeen 
runsaita tarkisteluja jäljen molemmin puolin ja lopulta paluujäljelle, mistä hukka; paljon lenkittäen ensimmäiselle 
kulmalle, joka ratkeaa helposti ulkokautta kaartaen samalla makuu ohittaen; toisella osuudella edelleen runsasta 
tarkistelua ja ennen kulmaa lopulta määrätietoinen poistuminen riistan jäljille; uusi alku, toiselle kulmalle jäljen 
päällä, makauksen merkkaa ja suunta selviää yhdellä lenkillä; kolmas osuus jäljen päällä aaltoillen lähes sorkalle 
asti, missä hirvenjäljet vievät taas ja koiralle annetaan kolmas hukka ja koe keskeytetään; jäljestää pätkittäin 
mallikkaasti mutta tänään riista vie voiton verestä. 
 
WALANOS COMES A TIME 22551/14 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: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen JUN ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Oikean kokoinen, sopusuhtainen, mittasuhteiltaan tyypillinen uros, pään linjat voisivat olla hieman yhden-
suuntaisemmat, ikäisekseen riittävä runko ja eturinta, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, hyvä karvapeite, liikkuu 
hyvin edestä ja takaa. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP4. Suhtautu-



minen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, erittäin hyvin kehittynyt nuori uros jolla erinomaiset rungon mittasuhteet, 
hyvä pään malli, otsapenger voisi olla hieman selvempi, hyvät silmät, kaunis kaula, oikea ylälinja, tasapainoisesti 
kulmautunut, hyväluustoiset raajat, ikäisekseen hyvä rintakehä, erinomainen turkin laatu, tehokas takapotku, etu-
askel voisi olla aavistuksen pidempi. Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen nuori uros, oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, 
erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, erittäin hyväasentoiset raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyt-
tävä käytös. Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine well balanced dog, very nice skull and ear placement, enough depth in nose, upright in shoulder, 
good forechest, upper arm and ribcage, short brestbone, a bit steep in croup, enough angulation in rear, lovely 
muscles, very good coat quality, moves with good tail activity, enough reach, needs to be a bit firmer in front, 
excellent temperament. Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo JUN ERI 2. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-
Gudger, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head of good proportions 
with square muzzle and correct bite, good reach of neck on well laid shoulders, good forechest, substantially 
boned legs, nicely padded feet, deep ribbed body, strong rearquarters, good angulations, moved well with stride 
keeping good topline and merry action. Heinola KR 23.8. Patric Ragnarson, Ruotsi NUO ERI 1 SA PU4. 
 
WALANOS HARVEST MOON Fi 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: Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rieha-
kas nuori uros joka tarvitsee vielä hieman kehätottumusta, hyvä pään pituus, joskin pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, hieman suora olkavarsi, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvin kulmau-
tunut takaosa, sopusuhtainen luusto, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin silloin kun malttaa. Lestijärvi RN 16.5. 
Markku Kipinä JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, vahvaluustoinen, lanne-
osaltaan hieman pitkä, etuosa saa täyttyä ja ylälinja kiinteytyä, hyvä häntä, hyvä purenta, täyteläinen kuono, 
pyöreähkö kallo, hyvä kaula, riittävä sivuliike, vielä löysä etuosaltaan, hyvä turkki. Joensuu KV 8.8. Rita 
McCarry-Beattie, Irlanti JUN ERI 1 SA PU4 VASERT. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska JUN ERI 2 
SA. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 18.6. Karla Sohlman AVO 1 (a-6, b-11, c-8, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Hyvä 
ohjattu lähtö alkumakuun tutkimisen jälkeen, ohjaaja jarruttaa Remun vauhdin hyvin ja edetään jälkeä sopivaa 
vauhtia käyttäen maavainua; kaikki osuudet edetään hyvin, tehdään pieniä pyörähdyksiä jäljen molemmin puolin 
ja toisella osuudella parit laajemmat rengastukset; kaadolle sivusta ja se kiinnostaa; ensimmäinen kulma 
tarkasti, makuu hyvin tutkien; toinen kulma noin yhden metrin oikaisulla sisäpuolelta ja makuu jää tutkimatta; 
erittäin hieno työpäivä AVO-luokan ensikertalaiselta, Remu selvitti peuralandian kiusaukset hienosti; tänään 
pisteitä pudottaa ensimmäisen makuun merkkaamattomuus ja pyörähdykset matkan aikana; hyvä Remu. 
Joensuu 12.7. Markku Hassinen AVO 1 (49 pist). Ii 16.8. Aila Pekkarinen VOI 1 (44 pist). Ilomantsi 30.8. 
Markku Hassinen VOI 1 (45 pist). Outokumpu 6.9. Kari Muje VOI 1 (46 pist). Säkylä 19.9. Markku Sällylä VOI 1 
(a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Koiran ohjaaja rauhoittaa nuorta innokasta jäljestäjää ja ohjaa lähdön ja 
koko krepitetyn matkan; heti krepeistä lähtien eteneminen on reipasta, nelivetoa, mutta ohjaaja osaa hyvin pidä-
tellä vauhtia; tänään merkataan kaikki makuut; katkokulmakin menee hienosti ja toinen kulma, viimeisellä kul-
malla tekee kaksi suunnan tarkistusta ja se vaikuttaa varmuuteen; tulee lopun hienosti kaadolle asti ja sehän 
kiinnostaa hienoa jäljestäjää; erinomaista työskentelyä molemmilta. Säkylä 20.9. Rauno Koskinen VOI 3 (a-2, b-
5, c-3, d-6, e-2, f-2 = 20 pist). Koira ohjataan jälkityöhön, jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia, 
kaikki osuudet jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäisen kulman tuntumassa riistanjäljet alka-
vat pyörittää koiraa ja se ottaa paluujäljen, tästä hukka; jatketaan kulmalta, makauksista koira ei tänään välitä; 
toinen kulma, jolla katko, selviää ihmisjälkiin tukeutuen, kolmas kulma lenkillä; kaadon ohittaa vierestä eikä osoi-
ta mitenkään että aikoisi palata, tästä toinen hukka; palautus juuri ennen kaatoa ja nyt sen ylitettyään palaa sille. 
MH-luonnekuvaus: Maaninka 3.10. Marina Bast ja Jorma Kerkkä ohj.kesk. 
 
WALANOS HEART OF GOLD 22553/14 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: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja JUN H. Suhtautuminen tuomariin: väistää. Typmässigt bra helhet, 
maskulin, mycket fint uttryck, passande stop, tillräcklig underkäke, välansatta öron, bra benstomme och tassar, 
utmärkt svansansättning, välskött päls, ganska bra rörelser som påverkas lite av att han inte tycker om att vara i 
ringen, behöver ha mera erfaring, för blyg på bordet. 
 
WESTERNER HIGHER UP 23680/14 s.16.10.2012 i. Barecho Flower Power e. High Life vom Schloss 
Hellenstein kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittävän 
kokoinen uros, oikealinjainen pää joka saisi kauttaaltaan olla vahvempi, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaiset 
kulmaukset, saisi olla täyteläisempi runko, ei parhaassa karvassa tänään, hyvä luonne, liikkuu kovin löysästi 
edestä, hyvin takaa. 
 
WESTERNER LIGHT THE SKY 22263/10 s.16.1.2010 i. Diamonhill's Super Trouper e. Westerner Fire Lights 
kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
years old, masculine, good size, a little bit too long in body proportions, for a male the foreface could be slightly 
stronger, correct bite, good neck and topline, well angulated front and hindquarters, good coat quality but could 
have a little more of it, excellent sound movement with long easy step. 



 
WHITE FEAVER'S ONCE AGAIN 29231715 s.12.4.2015 i. Edwin Schönez e. Pretty Flower’s Pants On Fire 
kasv. Soile Helenius 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lovely head shape, eyes of nice dark colour, well placed shoulders, good rearquarters, good tailset 
and topline, moving ok. 
 
WIGGEDALENS THE THREE ABRACADABRA SE47327/2014 s.5.8.2014 i. Travis Cut To The Chase e. Se 
Jva West Side Story’s Ztars On The Move kasv. Marie Wiggedal, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, Ruotsi JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Stor hane med fina rörelser, maskulint huvud, flott hals, tillräckligt vinklad fram, bra kropp och välvinklad fram, fin 
päls. 
 
WOOD-NYMPH GREENHEAD 56744/12 s.27.8.2012 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Wood-Nymph Bisse 
kasv. Kari Pylvänäinen 
Metsästyskokeet: Mäntsälä 11.10. Lauri Kanerva VOI 1 (80 pist). Ruovesi 17.10. Gareth Davies VOI 2 (71 
pist). Janakkala 24.10. Steve Wanstall VOI 2 (71 pist). 
 
 
 
NARTUT 
 
A SPECIAL ONE'S SWEET CHUTNEY Lv & Se(n) Mva SE22417/2010 s.5.2.2010 i. Mistily's Easy Going e. 
Perchwater Model Of The World kasv. S. Rehn, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Värdig champ med trevligt huvud, bra uttryck, snygg hals, harmonisk konstruktion, bra bröstkorg, 
fin rygg, starkt bakställ, rör sig väl, fin päls. 
 
AAMUNKOITON AURORA 24293/11 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: Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniit pään 
linjat ja miellyttävä ilme, hyvä kaula ja selkä, tasapainoisesti kulmautunut, sopivasti eturintaa, hyvä rungon 
voimakkuus, hieman jyrkkä lantio ja takaliike, saisi olla voimakkaampi potku, kaunis turkki. 
 
AAMUNKOITON HURRICANE Ee JMva JV-14 52836/13 s.4.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-
12 Leading-Light Dom Pérignon e. Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori narttu 
jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme, erittäin hyvä kaula, rintakehä voisi olla pitempi ja kehittyneempi, hyvä ylä-
linja ja raajat, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, päivä päivältä paranee, miellyttävä käytös. Kihniö RN 18.4. 
Harto Stockmari NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, 
oikeat mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, toivoisin hieman pehmeyttä kuono-osaan, hyvä purenta, kaula ja 
eturinta, oikean muotoinen runko, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin. Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka NUO EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, kevyt kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät 
kulmaukset, rungoltaan vielä ilmava, liikkuu kauniisti. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 
3. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan NUO ERI 3. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen NUO 
ERI 1 SA PN4 VASERT. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi NUO ERI 1 SA VASERT. Joensuu KV 8.8. Rita 
McCarry-Beattie, Irlanti NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska 
NUO ERI 2. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PN4. Äänekoski RN 5.9. Tarja Hovila NUO ERI 
1 SA PN2 VASERT. Kouvola RN 11.10. Tuula Savolainen KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, ryhdikäs narttu, hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja jossa kaula liittyy sulavasti 
lapoihin, oikealinjainen pää, kuono voisi olla hivenen pidempi ja vahvempi, tummat silmät saisivat olla suurem-
mat, erinomainen eturinta, tilava rintakehä voisi olla hieman pidempi, hyvä leveä lantio, lyhyet kuitenkin viistot 
olkavarret, hyvä takaosa, yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä tehokas askel, hyvä turkki ja hapsut. 
Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent bitch in 
type, size and proportions, very nice head and expression, well set ears, excellent topline and tailset, balanced 
angulation, excellent ribcage, substance and coat, excellent temperament, moves very well from all sides. 
Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år 
gammal tik, feminint huvud av god längd, härlig uttryck, kunde med fördel ha haft bättre utfyllt nosparti, bra hals, 
rygg, kors och svansansättning, bra substans, fina proportioner, beväger sig harmoniskt fram och bak, bra päls 
och färg. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years, feminine head with good length, lovely parallel lines, nice earset, neck could have been stronger, nice 
topline, croup with good length, nice tailset, acceptable spring of rib, too long in loin, could have stronger thigh, 
little foreshooten front, well angulated, moves with good reach, nice coat, happy temperament. Kangasala RN 
28.11. Marja Talvitie KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kovin kevytrunkoinen ja hieman lyhyt 
rintakehäinen kevytpäinen tyttö, niukat etu- ja riittävät takakulmaukset mutta liian lyhyt ja laskeva lantio, liikkuu 
löysästi edestä, erinomainen karvan laatu, tarvitsisi kaikkea lisää. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen KÄY EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs kokonaisuus, hyvä pää, kaula ja ylälinja, kevyt runko ja 
kuroutuva alalinja, liikkuu tasapainoisesti mutta hieman jäykällä askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. 



Anne Livo Buvik, Norja KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, I would like more 
substance and bone all the way, sweet head, nice neck, normal angulation, light in bone, chest needs to 
develop, good feet, happy mover, nice quality coat, happy temperament. 
Taipumuskokeet: Pielavesi 25.7. Jaana Heiskari SPA 1. 
 
AAMUNKOITON PRINCESS 19000/13 s.6.2.2013 i. Blue Satin Keep O’Blue Shadow e. Muskettikoiran Princess 
kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea suku-
puolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, vähän löysää kaulanalusnahkaa, hyvä purenta, hyvä kaula 
ja eturinta, vankka etuosa, tilava runko, vähän jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä karva, löysyyttä 
edessä, liikkuu hyvin sivulta. Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. A little shy, correct type, good head, good tailset, correct angulation, needs more chest 
but good ribcage, a little loose in elbows, correct hindquarters, correct topline, movement ok but should have 
better topline in movement. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO ERI 3. Suonenjoki RN 15.8. Annaliisa 
Heikkinen AVO ERI 2. 
 
AAMUNKOITON RUUSUNEN 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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärakenteinen 
narttu, hyvä pää ja kaula, hyvät rungon mittasuhteet, hieman lyhyt lantio, sopivat kulmaukset, ylälinja saisi olla 
kiinteämpi, hyvä suora karva, liikkuu sivusta hyvin, miellyttävä luonne. Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari AVO 
ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen, hyvät mittasuhteet, 
kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja etuosa, tilava runko, hieman pitkä lanne-
osa, hyvä takaosa, hyvä karva, liikkuu vaivattomasti. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta AVO ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, hyvä koko, hyvät linjat päässä mutta tulisi 
olla kauttaaltaan kapeampi, hyvä ilme, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto, vankka runko, 
hieman kapeat reidet, tänään kuiva karva, reipas luonne, hyvät sivuliikkeet, leveä edestä. Kauhava RN 9.5. 
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivisrunkoinen, kevyt-
luustoinen narttu, kapeapiirteinen pää, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula ja selkä, hieman luisu lantio, riittävä 
rungon syvyys, hyvin kulmautunut takaa, edestä niukemmin, sivuliikkeessä etuaskel jää lyhyeksi, leveät löysät 
etuliikkeet. Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, hieman kevyt kuono ja lyhyt kaula, hyvät kulmaukset ja eturinta, luusto voisi olla vahvempi, hyvät sivu-
liikkeet, leveät edestä. 
 
ALLWAY'S LOVE HER MADLY 33970/12 s.4.5.2012 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light 
Dom Pérignon e. C.I.B Fi & Lt Mva Allway's Proud Mary kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Tiina Illukka AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, hyvä pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa, takaosa voisi olla parem-
min kulmautunut, oikea rintakehän muoto ja syvyys, liikkuu hyvin mutta voisi olla ryhdikkäämpi liikkuessaan. 
Raahe RN 1.8. Katja Korhonen AVO EH 2. 
 
ALLWAY'S LOVE ME TWO TIMES Fi Mva 33971/12 s.4.5.2012 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. C.I.B Fi & Lt Mva Allway's Proud Mary kasv. Satu Utriainen ja Susanna 
Pikkarainen 
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 31.5. Marika Ahola AVO 1 (a-6, b-11, c-8, d-11, e-2, f-4 = 42 pist). Alkumakauksen 
merkkauksen jälkeen omatoiminen ja levoton lähtö, jäljelle sinkoutuneella Taimilla menee hetki pyöriessä ennen 
kuin saa jäljestä kiinni, alkaa nopeatempoinen pääsääntöisesti ilmavainuinen jäljestys; osuudet edetään osin 
jäljen päällä ja osin jäljen tuntumassa, nopeasta vauhdista johtuen Taimi harhautuu joka osuudella jäljen sivuun 
ja tekee laajahkoja rengastuksia ja kaarroksia jäljen molemmin puolin; ensimmäinen kulma taittuu tarkasti, toinen 
kulma selviää takakaarroksella; ensimmäinen makaus nuuhkaistaan nopeasti pysähtyen, toinen makaus 
mennään yli; kaadolle tullaan suoraan, sitä nuuskitaan hieman ja Taimi siirtyy sivulle odottamaan, Taimi voisi 
olla enemmän kiinnostunut sorkasta; hyvä jälkipari joka tarvitsee vielä harjoitusta rauhallisempaan etenemiseen. 
 
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: Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Tasapainoinen narttu, miellyttävä pää ja ilme, kaunis ylälinja, hyvä selkä, tasapainoisesti kulmautuneet 
raajat, ei haittaa vaikka runko vielä täyteläistyisi, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvin, kaunis turkki. Ylivieska KV 
18.7. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 2 SA. 
 
ALLWAY'S PRETTY IN PINK 15230/13 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: Kouvola RN 11.10. Tuula Savolainen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Noin 2½-
vuotias, hyvät mittasuhteet, kaula saisi liittyä sulavammin lapoihin, oikealinjainen pää, tummat silmät, avoimet 
luomet, hyvä huulilinja, on hieman huolestunut, hyvä eturinta joskin edestä kapea, ulkokierteiset eturaajat, tilava 
rintakehä, jyrkkä lantio, suorat olkavarret, takaa katsoen takaliikkeet länkisääriset, sivuliikkeeseen toivoisin lisää 
tahdikkuutta, hyvä karvan laatu ja hapsut. 
Taipumuskokeet: Kouvola 23.8. Veli Nurminen SPA 1. 



 
ALLWAY'S SELFIE 19681/15 s.13.2.2015 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Fi Mva Fi Jva Allway’s Wendi The 
Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8 months, correct size, type and proportions, very feminine, lovely head and expression, excellent earset, 
excellent neck, topline and tailset, needs more angulation in front and rear, enough bone, correct ribcage and 
body substance for age, excellent coat quality, correct colour, moves typically but short in step, very promising. 
 
ALLWAY'S SHOT OF LOVE 54179/13 s.18.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light 
Dom Pérignon e. Fi Mva Fi Jva Allway’s Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kinnula RN 1.8. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa KÄY EH 1. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 3.5. Aila Hauskamaa AVO 1 (44 pist). Perho 14.6. Kari Hyytiäinen AVO 2 (a-4, b-
7, c-5, d-14, e-3, f-3 = 36 pist). Lähtömakaus tutkitaan, koira jäljestää pääosin ilmavainulla jäljen päällä, hieman 
luovien välillä reipasta vauhtia, tekee tarkistuksia jäljen sivuille; ennen ensimmäistä kulmaa tarkistelu johtaa 
hukkaan; kulma tarkasti ja makaus merkataan, samoin toinen kulma; sorkkaa nuuhkii; harmittava hukka pilaa 
muuten hyvän suorituksen. Kuopio 17.6. Piia Juntunen AVO 1 (43 pist). Kuopio 9.8. Aila Pekkarinen AVO 1 (46 
pist). 
 
ALLWAY'S SINK THE PINK 54180/13 s.18.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light 
Dom Pérignon e. Fi Mva Fi Jva Allway’s Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of hindlegs, a little bit 
straight angulation of shoulders, forelegs set a little bit outside, very good forechest, excellent shape of ribs, nice 
female head and neck, nice coat, movement and temperament. Raahe RN 31.1. Tiina Illukka JUN ERI 1 SA 
PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pää, erin-
omainen kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehän tilavuus, liikkuu hyvin sivusta, 
leveästi edestä, esiintyy hyvin. Rovaniemi RN 16.5. Katja Korhonen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet ja hyvät linjat omaava narttu, hyvät pään linjat, aavistuksen löysät alaluomet 
häiritsevät ilmettä, hyvät korvat, ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, hyvät 
käpälät, hyvä karvan laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti ja riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne. 
Keminmaa RN 24.5. Tuula Savolainen NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 1½-vuotias narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, ei tänään parhaassa karvassa, kaunislinjainen 
pää, tummat silmät, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä eturinta, tilava ja hieman pyöreähkö runko, hieman 
luisu lantio, hyvin kulmautunut takaa, viistot hieman lyhyet olkavarret, yhdensuuntaiset edestakaisliikkeet, hyvä 
sivuaskel. Rovaniemi KV 20.6. Wera Hübenthal, Norja NUO ERI 1. Rovaniemi RN 22.8. Eeva Rautala NUO 
ERI 1 SA PN3. 
Taipumuskokeet: Kolari 28.8. Nina Janné SPA 1. 
 
ALLWAY'S SUNNY SAVANNAH Fin & Se(n) Mva 39580/06 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 16.5. Katja Korhonen VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 9-vuotias, hyvät mittasuhteet omaava, oikean kokoinen ja hyvässä kunnossa esitetty veteraaninarttu, 
hyvä pää ja miellyttävä ilme, hieman löysät alaluomet, hyvät korvat, riittävä kaulan pituus, hyvä eturinta ja runko, 
tasapainoisesti kulmautuneet keskivahvat raajat, hyvä häntä, hyvä turkin laatu, liikkuu ikäisekseen erinomaisesti, 
miellyttävä luonne, hyvin esitetty. Keminmaa RN 24.5. Tuula Savolainen VET ERI 1 ROP-VET BIS3-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lähes 9-vuotias hyväkuntoinen veteraaninarttu, hyvät mittasuhteet, 
kaunislinjainen pää, hyvä huulilinja, alaleuka voisi olla hieman vahvempi, tilava rintakehä, hieman lyhyt rinta-
lasta, hyvä vahva leveä lantio, turkki ei tänään parhaassa kunnossa, hieman suorat olkavarret, riittävästi kulmau-
tunut takaa, etuliike leveä, sivuliikkeessä taka-askel saisi olla tehokkaampi, hyvä häntä. Rovaniemi KV 20.6. 
Wera Hübenthal, Norja VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET. 
 
ALLWAY'S TAN DAISY 32874/13 s.30.4.2013 i. Two Pine’s Yup Yell e. C.I.B Fi & Ee Mva EeJV-07 Allway’s 
Sunny Smile kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size, I would prefer a little bit shorter body, excellent set and angulation of hindlegs, I would prefer 
more angulation of shoulders, forelegs set too outside, enough deep forechest, nice female head, nice coat, 
friendly temperament, good movement. Ilomantsi RN 17.1. Marja Talvitie NUO ERI 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, edestä vielä kovin löysä, hieman lyhyt rintakehäinen tyttö, hyvä pää 
ja kaula, hyvät takakulmaukset, liikkuu löysästi edestä, etukäpälät ulospäin, tarvitsee aikaa valmistuakseen, hyvä 
karva. Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
urosmainen narttu, pään profiili saisi olla parempi ja kaula pidempi, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja 
takaa, tiivis vankka runko, kinnerkulmat kääntyvät ulospäin liikkeessä, hyvä luonne. Lapinlahti RN 13.6. Elena 
Adamovskaya, Venäjä AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful bitch, 
beautiful head, very good expression, good ears, very good angulations, good chest, good ribcage, very good 
proportions of body, correct topline, moves ok but little loose in elbows. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, 
Irlanti AVO EH. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska AVO EH 4. 
 



ALLWAY'S TAN DOORIS 32873/13 s.30.4.2013 i. Two Pine’s Yup Yell e. C.I.B Fi & Ee Mva EeJV-07 Allway’s 
Sunny Smile kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä kompakti 
narttu, otsapenger voisi olla selvempi, muuten oikein hyvä pää, hyvä ylälinja, kauttaaltaan tasapainoisesti 
kulmautuneet raajat, hyvä luusto, joustavat liikkeet, kaunis turkki. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta AVO 
ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen erittäin narttumainen kokonai-
suus, riittävän vahva, kaunis pää, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hieman 
avoimet kyynärpäät, kokoon sopiva luusto, hyvä luusto, hyvä karva, hieman leveä edestä, liikkuu hyvin sivusta. 
Lestijärvi RN 16.5. Markku Kipinä AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväraaminen, melko 
kevytrunkoinen narttu, hyvät pään linjat ja purenta, saisi liikkua pidemmällä etuaskeleella, hyvä ylälinja, riittävä 
kaula, hyvät silmät ja karvat, hyvä häntä. Kajaani RN 24.5. Astrid Lundava, Viro AVO ERI 2 SA PN3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, kaunis narttumainen pää, hyvä kaulan 
pituus ja asento, hyvä selkälinja, hyvin rakentunut rintakehä, korrekti edestä, liikkuu hyvällä askeleella. Lapin-
lahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI 3 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
good type, compact body, correct head, soft expresssion, good ears, a little short in shoulders, good bones for 
this size, correct topline and hindquarters, good ribcage, movement ok. 
 
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: Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Small on size, needs more bone, ribcage and chest, correct head, good expression, good ears, a little 
straight on shoulders, compact body, correct hindquarters, good coat and topline, a little loose in elbows, needs 
more training in movement. 
 
ALLWAY’S WENDI THE WITCH Fi Mva Fi Jva 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: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of hindlegs, 
excellently angulated forelegs but set a little bit outside, excellent forechest and shape of ribs, very nice female 
head and neck, nice coat, movement and temperament. Raahe RN 1.8. Katja Korhonen VAL ERI 1 SA PN1 
ROP. 
 
ALLWAY’S WIKIPEDIA 15244/12 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 
Jäljestämiskokeet: Kuhmo 30.8. Kari Hyytiäinen VOI 0 (0 pist). 
 
ALLWAY’S WINDOW PRINCESS 15247/12 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: Raahe RN 31.1. Tiina Illukka AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, oikeat pään linjat, kaula ja selkälinja saisivat olla pehmeämmät, kapea edestä, hyvät takakulmaukset, 
kantaa itsensä hyvin liikkeessä, kapea lanne, melko laihassa kunnossa tänään. 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 14.8. Tiina Karlström SPA 1. 
 
AMORE MIO OF LA VIE MAGNIFIQUE 30913/15 s.3.5.2014 i. Lynwater Spinning Top e. Sk & Hu & Ro & Rs & 
Hr Mva Hu & Rs JMva Ro GrMva White Magic Cross First Swallow kasv. Peter Gombi, Unkari  
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, nice layback of shoulders, neat feet, short hocked, correct tailset, moved happily. 
Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen JUN ERI 2 SA PN3. Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker JUN ERI 1. 
 
ANCER’S VICTORIA’S SECRET 43429/14 s.21.7.2014 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se Jva Delichon Droplet e. 
Fi Jva Sugarstick’s C’est La Vie kasv. Heli Rummukainen 
Näyttelyt: Imatra KV 6.4. Augustin Ionescu, Romania PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Correct type, could have better front, correct head, moves well for the age, nice temperament. 
 
ARMANDO GOLD BOLSHAYA NADEZHDA BaltJV-14 35617/14 s.9.5.2013 i. Ru & By Mva Ru JMva Talisman 
Iz Volshebnogo Lesa e. By JMva Zhaklin Gold kasv. O. Lebedeva-Leschjova, Valko-Venäjä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, good front, good shoulders, well rounded ribs, good width of thigh, neat short hocks, 
moved well fore and aft, good presentation. 
 
ASVINA EAGER TO TRUST 11691/09 s.21.12.2008 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Triplet 
Pocahontas kasv. Minna Salo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, incorrect dentition, nice front, carrying too much weight over shoulders, good width of thigh, very 
good mover using her tail. 
 
ASVINA FINE SIN 58408/10 s.18.10.2010 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. 
Asvina Eager To Trust kasv. Minna  Salo 



Taipumuskokeet: Kouvola 16.7. Veli Nurminen SPA 1. 
Rallytoko: Lahti 7.3. Kirsi Petäjä ALO HYV (88 pist). Lahti 2.5. Kirsi Petäjä ALO HYV (95 pist) RTK1. Lahti 3.5. 
Kirsi Petäjä AVO HYV (87 pist). Orimattila 25.7. Kirsi Petäjä AVO HYV (79 pist). Lahti 12.9. Hannele Pirttimaa 
AVO HYV (82 pist) RTK2. Lahti 31.10. Anna Klingenberg VOI HYV (74 pist). 
 
ASVINA FINE STYLE 58406/10 s.18.10.2010 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. 
Asvina Eager To Trust kasv. Minna  Salo 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
mycket god typ, feminint välformat huvud, passande stomme, normalt utvecklad bröstkorg, en aning lång i 
länden, mycket fina sidorörelser, utmärkta svansrörelser, merry cocker, bra pälsstruktur, välvisad. Valkeakoski 
RN 14.5. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Narttumainen kokonai-
suus, rungon mittasuhteiltaan hieman matala, oikeailmeinen pää, oikein sijoittuneet korvat, hieman kapea edestä 
ja toivoisin hieman suoremmat eturaajat, kokoon riittävä raajaluusto, rintakehä saisi olla pidempi, tänään hieman 
hoikassa kunnossa, oikean laatuinen karvapeite, erinomainen hännän käyttö liikkeessä, liikkuu hyvin takaa, etu-
raajojen liike voisi olla yhdensuuntaisempi, esiintyy hyvin. 
 
ASVINA HOLY CASE 54283/12 s.21.9.2012 i. Fi Jva Crab Apple’s Peter Pan e. Asvina Eager To Trust kasv. 
Minna  Salo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, good front, ok shoulders, level topline, neat tight feet, moving well but slightly close 
behind. 
 
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 
Näyttelyt: Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen KÄY H. 
 
ASVINA ITS MAGIC ALL OVER 36139/13 s.31.5.2013 i. Fin Mva Asvina Do Nonsuchthing e. Asvina Fine Style 
kasv. Minna  Salo 
Näyttelyt: Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
hyvä narttu joka esiintyy tänään niukkakarvaisena, kaunis pään linja ja pituus, hyvä kaula, riittävät kulmaukset 
edessä ja takana, hyvä selkä, hyvä rungon muoto, hyvä hännän kiinnitys, joustavat ja reippaat liikkeet. 
Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttu-
mainen kokonaisuus, hyvä pää joskin voisi olla aavistuksen selvempi otsapenger, sopiva kaula, riittävät 
kulmaukset edessä ja takana, keskivahva luusto, hyvä rungon malli, kaunis karva joka ei tänään hyvässä 
pituudessa, hyvä luonne, liikkuu hieman lyhyellä etuaskeleella mutta erittäin hyvin takaa. 
 
ASVINA ITS MAGIC AND MIX U 36137/13 s.31.5.2013 i. Fin Mva Asvina Do Nonsuchthing e. Asvina Fine Style 
kasv. Minna  Salo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, ok front, slightly upright in shoulder, good width of thigh, neat feet, moved well. 
 
ASVINA JUST AND AGAIN 48861/14 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: Hamina KV 23.5. Zsusanna Vaczi-Balogh, Unkari JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 9½ months old, she has not enough hair for show, correct teeth, correct neckline, she has very 
nice eye colour, correct bones, for this age correct topline and underline. Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, 
Ruotsi JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine, she is still very much puppy, nice 
head and expression, good earset, lovely eyes, upright in shoulder and upper arm, good ribcage for age, steep 
in croup, normal angulation in rear, lovely coat quality, happy mover with good reach and excellent tail activity 
both standing and moving, she needs more harmony in topline and better set of neck, lovely temperament. 
Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, 
correct dentition, neat feet, on the day carrying tail slightly high, happy mover. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, 
Serbia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old, correct type, typical head, correct bite, 
correct skull and stop, well sized, could be shorter in back, quality coat, correct angulations and movement, well 
presented. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, 
Azerbaidzhan JUN ERI 4. Raahe RN 1.8. Katja Korhonen JUN EH 2. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi 
JUN EH 3. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti JUN ERI 1. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, 
Tanska JUN ERI 4. 
 
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 PN 22.3. Markku Mähönen PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet ja sukupuolileima, hyvä pään pituus ja sen linja, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä runko, keskivahva 
raajaluusto, hyvät käpälät, edestakaisessa liikkeessä vielä hieman löysät liikkeet, sivuliikkeessä hyvä askel 
vaikkakin vielä pyöristää lannettaan, karvapeite tuloillaan, miellyttävä käytös. Mänttä-Vilppula 31.5. Arja 
Koskelo JUN EH 3. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Correct dentition, neat feet, good front, correct tailset, moved happily. Riihimäki KR 7.6. Goran 
Gladic, Serbia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old, correct type, typical head, 



correct bite, well set ears and tail, good size, longer in back, well shaped ribs, quality coat, good bone, lively 
movement, well presented. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska JUN ERI 3. Hämeenlinna RN 3.10. 
Helina Simberg-Jürgens, Viro JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, yli 
keskikoon, hyvä luusto, riittävä kaulan pituus, hyvälinjainen pää, haluaisin siistimmän ylälinjan, hyvät etu-
kulmaukset, hieman korkea häntä, ikäisekseen riittävästi kehittynyt rintakehä, hyvä luonne. Helsinki KV 6.12. 
Anne Livo Buvik, Norja JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, sweet head and 
expression, good neck, a little straight in shoulder and upper arm, a bit open in hind angulation, very nice bone, 
well shaped ribcage, still needs to be deeper, short in croup, moves steadily but with rather short steps, lovely 
coat quality, happy temperament. 
 
ATTENBOROUGH AMAZING GRACE 50886/06 s.1.9.2006 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj 
Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Ava Attenborough Amusing kasv. Johanna 
Söderholm 
Näyttelyt: Valkeakoski RN 14.5. Tanya Ahlman-Stockmari VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Narttumainen riittävän raajakorkeuden omaava narttu, hyvä kallo-osa, toivoisin hieman täyteläisemmän 
kuono-osan silmien alta, hyvä kaula, riittävä raajaluusto, olkavarsi voisi olla viistompi, toivoisin myös hieman 
pidemmän rintakehän, ikäisekseen hyvä karvapeite, oikea hännän käyttö liikkeessä, liikkuu hyvin sivulta, 
miellyttävä käytös. 
 
ATTENBOROUGH AQUILA 27265/12 s.23.9.2011 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: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good 
type and size, feminine and compact, lovely head and expression, correct earset, very good neck, topline and 
tailset, too straight in upper arm, needs forechest, ribcage should be deeper, excellent hind angulations, 
excellent coat quality, excellent temperament, moves with too short step, especially in front. 
 
ATTENBOROUGH ASTRID LINDGREN 23154/12 s.5.1.2012 i. C.I.B Fi & Lv Mva Benchmark Hemingway e. 
Attenborough Agile Lady kasv. Johanna Söderholm  
Jäljestämiskokeet: Oripää 10.5. Sari Kangaslampi AVO 3 (a-3, b-6, c-6, d-8, e-3, f-3 = 29 pist). Ohjattu hyvä 
lähtö, alkumakaus tutkitaan, pienen pyörähdyksen jälkeen halukkaasti jäljelle; kuiva tuulinen ja melko avoin 
maasto asettaa jäljelle vaatimuksensa, mutta Kara kyllä osoittaa pyrkimyksensä seurata jälkeä; maavainulla 
hyvää työskentelyä, ilmavainu pyörittää koiraa; ensimmäisen kulman makaus nuuhkien yli laajoihin lenkkeihin, 
jotka lopulta selvittää mutta koiran keskittyminen herpaantuu ja tuomitaan hukka jäljen läheisyydestä kun tehtävä 
ei enää ole koiralle selvä; uudella innolla osoitetulle jäljelle, loppumatkasta tarkistuslenkkejä jäljen molemmin 
puolin, kulma oikaistaan noin 10 metriä, kaato kiinnostaa; kehityskelpoinen koira joka vielä kaipaa harjoitusta 
saadakseen työskentelyn hiottua hyväksi. Tarvasjoki 15.6. Mikko Ahti AVO 1 (40 pist). 
 
ATTENBOROUGH AUTUMN LIGHT 10305/11 s.30.8.2010 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Attenborough 
Amazing Grace kasv. Johanna Söderholm  
Näyttelyt: Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years 
old bitch with longer appearance, strong female head with good plains, correct scissor bite, very well angulated 
forequarters, excellent elbows, good spring of rib, much stronger in loin than I’d prefer, topline could also be 
stronger when standing, sound moving away, little wide coming towards, roaching strongly topline from the loin. 
 
AUTUMN SPIRIT'S FOLLOW ME 31346/13 s.6.5.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-
Light Dom Pérignon e. Fi Mva Autumn Spirit’s Lunar Ardor kasv. Jaana Riekki 
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Tiina Illukka NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, kaunis pitkä kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa, hyvä 
rungon tilavuus ja syvyys, liikkuu pitkällä askeleella sivusta, hieman leveästi edestä. Ylivieska KV 18.7. 
Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Kemi KV 19.7. Wilma Weijmans-Strijbos, 
Alankomaat AVO ERI 1 SA PN3 VASERT VACA. Rovaniemi RN 29.8. Tanya Ahlman-Stockmari AVO ERI 2. 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 14.8. Virpi Väisänen SPA 0. Kolari 28.8. Nina Janné SPA 0. 
 
AUTUMN SPIRIT'S FOLLOW THE SUN 31345/13 s.6.5.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. Fi Mva Autumn Spirit’s Lunar Ardor kasv. Jaana Riekki 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.8. Tero Mettälä SPA 1. 
MH-luonnekuvaus: Kangasala 26.9. Kai Tarkka ja Irene Puputti. 
 
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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA PN1 ROP RYP1 BIS1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, erittäin hyvä runko, sopivasti 
kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja, ajoittain korkeahko häntä, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin. Kouvola RN 7.3. 
Pirjo Aaltonen VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivis sopusuhtaisesti raken-
tunut narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, tyypillinen ilme, erittäin hyvä eturinta, hyvät kulmaukset, 
hyvä ylälinja ja häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella sivusta, erinomaiset etu- ja takaliikkeet. Imatra KR 6.4. 
Augustin Ionescu, Romania VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head, a little bit short 
in upper arm, good ribcage, could have better angulated rear, moves well, nice temperament. Rautjärvi RN 



19.4. Tuula Savolainen VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, hyvät 
mittasuhteet, feminiininen kokonaisuus, kaula voisi liittyä sulavammin lapoihin, kaunisilmeinen pää, pehmeä 
ilme, tummat silmät, kaunis huulilinja, erinomainen eturinta, riittävä raajaluusto, hyvä rungon tilavuus ja lantion 
leveys, polvikulmaa voisi olla hieman enemmän, hyvät viistot olkavarret, etuliikkeessä hieman löysyyttä, tehokas 
sivuaskel, hyvä karvan laatu, hyvin kannettu häntä. Savitaipale RN 2.5. Johan Juslin VAL ERI 1 SA PN3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen pää, etuasentoiset lavat, seurauksena se että kaula 
yhtyy jyrkästi säkään, erinomainen rintakehä, sopiva raajaluusto, turkki ei parhaassa kunnossa, liikkuu hyvin. 
Mikkeli RN 9.5. Eeva Resko VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet omaava valionarttu, kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, normaali luusto, hyvin kaareutuneet kyljet, normaa-
lit kulmat takana, kinner voisi olla matalampi, liikkuu vaivattomasti erinomaisella askeleella. Varkaus KV 17.5. 
Jouko Leiviskä VAL ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Itsestään erittäin tyylikkään 
kuvan liikkeessä antava, kaunislinjainen, erittäin kaunis kaula ja ylälinja, erinomaiset mittasuhteet, hieman kapea 
kallo, kaunis kuono-osa, miellyttävä ilme, erinomainen tiivis runko, erittäin hyvä eturinta, luusto voisi olla hieman 
voimakkaampi, hyvin klassinen cockeri, hyvät tiiviit käpälät, todellinen cockeri jolla oikea rodunomainen asenne. 
Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice dark 
eyes, nice front, good layback of shoulder, good width of thigh, small neat feet, correct tailset, level topline, 
moved well using her tail, presentation ok. Alavus KR 14.6. Pekka Teini VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Rovaniemi 
KV 20.6. Wera Hübenthal, Norja VAL ERI 1 SA PN2 VACA. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia 
VAL ERI 3 SA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan VAL ERI 4. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-
Beattie, Irlanti VAL ERI 3. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska VAL ERI 1 SA PN2. Heinola KR 23.8. 
Patric Ragnarson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN3. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN1 
CACIB ROP. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type, lovely head and expression, I’d like better withers and angulation in front, enough movement. 
 
BAYSWAY BLUE RONNIE Fi Jva 58311/11 s.3.6.2011 i. Bruno Prince e. Ie JMva Baysway Blazing Kate kasv. 
William McEntee, Irlanti 
Näyttelyt: Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari AVO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Selvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä kaula ja eturinta, vankka etu-
osa, tilava runko, hyvä takaosa, hyvä karva, liikkuu joustavasti. Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva AVO ERI 2 SA 
PN2 SERT. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent head, good dentition, good front and shoulders, short and cobby, good width of thigh, good 
muscletone, level topline, good mover fore and aft. Iitti RN 13.6. Merja Ylhäinen AVO ERI 1 SA PN1 SERT 
VSP. Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson AVO H. Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie AVO EH 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin narttumainen, hieman kevytpäinen ja -kuonoinen tyttö, etuasentoinen lapa ja 
löysähköt kyynärpäät, kaula voisi olla pidempi, lyhyehkö lantio ja kovin lyhyt rintalasta, hyvä karva, liikkuu 
löysästi edestä. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 3.5. Tuovi Henttu VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Tekla tyynnytetään, 
alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna jäljelle, koira jäljestää suoraviivaisesti pääosin maavainua hyväksikäyttäen, 
kaikki osuudet erinomaista jäljestystä; ensimmäinen osuus on lyhyt joten Tekla ei usko osuuden loppuvan vaan 
tarkistaa pitkälle kulman taakse jäljen jatkumista; kun koira totetaa ettei jälki jatkukaan, palaa määrätietoisesti 
jäljelle ja seuraavalle osuudelle; toisella kulmalla, jolla katko, koira menee veretyksen loppuun ja tehokkaasti 
lenkittämällä selvittää veren jatkumisen; kolmas kulma pienellä takalenkillä; kaikki makuut merkitään erin-
omaisesti pysähtymällä, toinen makuu jopa super-hyper-erinomaisesti; suoraan kaadolle joka kiinnosti; hieno 
jäljestäjä ja hieno jälkipari. Sastamala 2.8. Satu Koski VOI 1 (43 pist). Tammela 16.8. Juhani Heikniemi VOI 1 
(47 pist). Petäjävesi 13.9. Petri Pelkonen VOI 1 (41 pist). Askola 30.8. Tuire Lindfors VOI 1 (46 pist). 
 
BELL’MANO BELLA NOTTE 33831/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl Mva HeJW-
10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeV-14 V-14 Coastline Johnny B.Good e. Bell’Mano Xmas Blue Magic kasv. 
Erna Toivanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoi-
nen riittäväluustoinen narttu, tässä vaiheessa antaa hieman matalan vaikutelman, hyvät pään mittasuhteet, 
antaa vielä hieman kapean vaikutelman, hyvät kulmaukset takana, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, ikään 
kuuluva karvapeite, hyvät etu- ja takaliikkeet. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta JUN EH 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, sievä nuori narttu joka on aavistuksen matalaraajainen, hyvä kallo, hieman kevyt 
kuono-osa ja niukka otsapenger, kauniit silmät, riittävä kaula, lavat voisivat olla viistommat, ikäisekseen erin-
omainen runko, sopusuhtainen luusto, hieman korkea kinner, karvapeite ok, saisi liikkua pidemmällä askeleella 
ja tehokkaammin, miellyttävä luonne. Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Feminiininen, hyvät mittasuhteet, sievä nuoren nartun pää, kuono saa vielä vahvistua, ikäisekseen hyvin 
kehittynyt rintakehä ja runko, melko kevyt raajaluusto, riittävät kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, ylälinja ja 
liikkeet saavat vielä iän myötä tiivistyä, miellyttävä käytös. Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila JUN EH 3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut narttu joka voisi olla hieman korkearaajaisempi, kaunis-
ilmeinen pää jossa otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, selässä hieman pehmeyttä, 
hvyät raajat, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, nuoruuden pehmeys näkyy. Kouvola 
KR 22.8. Tapio Eerola JUN EH 1. 
Taipumuskokeet: Kouvola 23.8. Veli Nurminen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Iitti 29.7. Jarno Hynninen AVO 1 (47 pist). Iitti 16.8. Riitta Helle AVO 1 (47 pist). Kouvola 
30.8. Jarno Hynninen VOI 1 (43 pist). Kouvola 27.9. Petri Pelkonen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-9, e-3, f-4 = 35 pist). 
Nopeasti liikkeelle alkumakuulta, sopivaa vauhtia etenevä innokas koira kulkee jäljen molemmin puolin luovien 



hyvin jälkeä seuraten; ensimmäisellä osuudella muutama, kolmannella ja neljännellä yksi tarkistuslenkki; ensim-
mäinen kulma takakautta kiertäen reilun narun mitan lenkillä, kolmas kulma tarkasti; toinen kulma oli katko jossa 
ensin veretyksen lopusta suoraan yli ja useampi ympyrä ja lopulta paluujäljelle, ensimmäinen hukka; makauksis-
ta kaksi hyvin, yksi pikaisesti nuuhkaisten ja yksi yli kävellen; sorkalle suoraan ja se kiinnosti; hyvä parivaljakko 
jolle tänään sattui pieni työtapaturma katkokulmalla. 
 
BELL’MANO BLUE NIGHT QUEEN 33832/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl Mva 
HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeV-14 V-14 Coastline Johnny B.Good e. Bell’Mano Xmas Blue Magic 
kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Pieksämäki KR 27.6. Leni Finne JUN EH 3. 
 
BELL’MANO BLUE ORCHID 33833/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl Mva HeJW-
10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeV-14 V-14 Coastline Johnny B.Good e. Bell’Mano Xmas Blue Magic kasv. 
Erna Toivanen 
Näyttelyt: Virolahti RN 7.2. Paavo Mattila PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis pentu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, erittäin hyvä runko, erinomaiset raajat, liikkeessä ylälinja voisi 
olla parempi, erinomainen karvapeite, liikkuu hyvin, voisi esiintyä iloisemmin. Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, 
Romania JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head but could have better expression, 
correct front and rear, good ribcage, moves well for the age. Savitaipale RN 2.5. Johan Juslin JUN ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopusuhtainen narttu jolla hyvä luuston vahvuus suhteessa runkoon, 
kaunislinjainen pää ja huulilinja, vahvat käpälät, riittävät polvikulmaukset, liikkuu hyvin sivusta, minulle tämä 
narttu on liian pieni. Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
narttu joka voisi olla hieman korkearaajaisempi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko mutta ylälinja 
saisi olla kiinteämpi, hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu mennen tullen hieman vinosti, miellyttävä käytös, 
ajan kanssa paranee. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pienehkö sievä narttu jolla hyvät mittasuhteet, erittäin kauniit silmät, sievä pää, erinomainen luusto, hyvä leveä 
reisi, hyvälaatuinen turkki, riittävästi kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä askeleella. Kellokoski ER 6.6. Sheila 
Ewan, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, correct dentition, good upper 
arm, shoulder placement good, correct tailset, happy mover, slightly lacking in coat today. Mikkeli KV 26.7. 
Hannele Jokisilta JUN EH 2. Mäntyharju RN 8.8. Marja Talvitie JUN EH 1. Kotka KV 15.8. Tiina Taulos JUN 
ERI 2. Kouvola RN 11.10. Tuula Savolainen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias 
narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, kaunis oikealinjainen pää, hyvät tummat silmät, kuono voisi olla 
hivenen vahvempi, hyvä eturinta, tilava rintakehä, hieman kapea luisu lantio, hyvin kulmautunut edestä, polvi-
kulmaa toivoisin enemmän, hyvä raajaluusto, sivuliikkeessä askel saisi olla pidempi ja tehokkaampi, etuliikkeet 
leveät, karva tänään pehmeän pumpulinen. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Liisa Pajala SPA 1. 
 
BELL’MANO GUANTANAMERA 41115/04 s.22.7.2004 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva 
EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’Mano Taste Of Honey kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lähes 11-
vuotias, tiivis hyväkuntoinen narttu, sopusuhtainen rakenne, hyvät mittasuhteet, tyypillinen pää, löysää kaula-
nahkaa, hyvä eturinta, riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana, hyvä ylälinja ja häntä, ikä näkyy liikkeessä, 
hieman ahtaat takaliikkeet. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 10-vuotias, sympaattinen vanha rouva jolla edelleen vaivattomat rodunomaiset liikkeet, kaunis-
ilmeinen pää, hyvä kaula, ylälinja ja runko, niukat takakulmaukset, ikäisekseen hyvä karvapeite, hyvä luusto. 
Kouvola RN 11.10. Tuula Savolainen VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11-
vuotias, edelleen hyvin liikkuva veteraaninarttu, sivuliike pitkä ja joustava-askelinen, hyvä pään pituus, voimak-
kaat otsaluut, hyvä huulilinja, tummat silmät saisivat olla suuremmat, eturintaa toivoisin enemmän, lyhyet suorat 
olkavarret, lyhyt rintalasta, hyvin kapea lantio, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karvan laatu, yhdensuuntainen 
edestakaisliike. 
 
BELL’MANO LOVE ME DO Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva 31176/03 s.22.5.2003 i. Bell’Mano Silver Magic e. 
Bell’Mano She Loves You kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut 
narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, niukasti kulmautunut edestä, eturintaa voisi olla enemmän, 
luusto voisi olla hieman vankempaa, hyvä karva, liikkuu sivusta hyvin, miellyttävä käytös, ikäisekseen hyvässä 
kunnossa, hampaista todistus. 
Jäljestämiskokeet: Miehikkälä 26.4. Mari Myllynen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Koira tutkii 
alkumakauksen, josta lähdetään itsenäisesti hyvävauhtiseen pääosin maavainuiseen jäljestykseen; ensim-
mäinen, toinen ja neljäs osuus kuljetaan jäljen päällä tai sen tuntumassa, kolmas osuus teettää hieman kaarte-
luja, kuitenkin pysytellen alle narun mitan etäisyydellä jäljestä; ensimmäinen makaus yli, kolmas ohi, toinen ja 
neljäs merkaten; ensimmäinen ja kolmas kulma hyvin, toinen (jolla katko) veretyksen loppuun ja helposti uudelle 
osuudelle jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; pisteisiin vaikuttaa ylitetty ja ohitettu 
makuu; erinomainen suoritus koirakolta. Luumäki 10.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-10, e-3, f-4 = 
40 pist). Koira tutkii itsenäisesti alun ja aloittaa pääosin maavainuisen jälkityön rivakkaa vauhtia edeten; ensim-
mäinen osuus mallikasta työtä katkokulmalle jonka selvittää nopeasti veren lopusta ensin rengastaen, sitten teki-
jöiden askelia seuraten; toinen osuus mallikkaasti, kulma jäljen mukaisesti; kolmatta osuutta puolet jälkiuralla, 
sitten ennen kulmaa yksi laaja ja kaksi todella laajaa tarkastusta, joilta palaa itsenäisesti, kulma narun mitan 



lenkillä; viimeisellä osuudella yksi pieni tarkistus; kaadolle suoraan sen luokse jääden; makuista osoitti ensim-
mäisen pikaisesti, muut ohi; erinomainen jälkiveteraani mutta makuut eivät tänään kiinnostaneet. Hollola 14.5. 
Piia Kairenius VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Milla ohjataan omatoimisesti alkumakaukselle ja 
alkaa määrätietoinen maa- ja ilmavainuinen jäljestys; kaikki osuudet edetään sujuvasti aaltoillen jäljen molemmin 
puolin, ensimmäisellä ja kolmannella osuudella muutamia pieniä tarkistuksia jäljen sivuun; makauksista merkkaa 
kaksi hyvin, kaksi ohi; kulmat laaja-alaisesti rengastaen, katkokulman meinaa ensin oikaista mutta palaa 
veretyksen loppuun ja sieltä lenkittäen takaisin uuden osuuden alkuun; kaadolle pysähtyy, nuuhkii ja nuolee; 
hyvä suoritus koiralta, johon ohjaajan tulisi vain luottaa tilanteessa kuin tilanteessa sataprosenttisesti. Hollola 
7.7. Mari Tilles VOI 1 (46 pist). Kouvola 19.7. Satu Koski VOI 0 (0 pist). Iitti 29.7. Jarno Hynninen VOI 2 (32 
pist). 
 
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: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tänään 
hieman tuhdissa kunnossa esitetty narttu jolla selvä sukupuolileima, sopusuhtainen rakenne, tyypillinen ilme, 
melko yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä eturinta, riittävät kulmat edessä, hyvät takana, hyvä ylälinja ja hännän 
kiinnitys, liikkuu vauhdikkaasti, edestä hieman leveästi. Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä AVO EH 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen tiivis kokonaisuus, sievä pää, kuono voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja 
eturinta, hyvä ylälinja, hyvin kaareutuneet kylkiluut mutta rintakehä voisi olla pidempi, sopiva luusto, sopu-
suhtaiset kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, tänään hieman tuhdissa kunnossa mikä häiritsee yleiskuvaa erityi-
sesti liikkeessä, hyvä askelpituus, miellyttävä käytös. Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen AVO EH 1. Kouvola 
RN 11.10. Tuula Savolainen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias narttu jolla hyvät 
mittasuhteet, kaula saisi liittyä sulavammin lapoihin, yhdensuuntaiset pään linjat, otsapengertä saisi olla enem-
män, tummat silmät, hyvä huulilinja, kuono saisi olla vahvempi, riittävä eturinta, tilava ja hieman pyöreä runko, 
hieman luisu lantio, tasapainoisesti hieman niukasti kulmautunut, turkki kaipaisi hieman kunnostusta, iloinen 
häntä, etuliikkeessä löysyyttä, koira saisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa, liikkeet eivät tänään niin tehokkaat 
kuin mitä rakenne antaisi periksi.  
 
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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu, 
kaunisilmeinen pää, hieman loiva otsapenger, kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut 
takaa, hyvä ylälinja, hyvälaatuinen suora karva, eturintaa voisi olla enemmän, liikkuu ja esiintyy hyvin. Hirven-
salmi RN 11.4. Paula Rekiranta AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, 
hieman lyhytlinjainen narttu, vahva pää, syvä kallo-osa, hyvät silmät ja ilme, vahva kaula, niukasti kulmautunut 
edestä, hyvä runko, hyvä kinnerkulma, oikea turkin laatu, vapaat, yhdensuuntaiset liikkeet, hieman vaisu 
esiintyminen. Hamina KV 23.5. Zsusanna Vaczi-Balogh, Unkari AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 4 years old, she has good size, good proportions in her body, good bones and good hair 
structure, correct head type, good ears, a little bit much skin on the neck, correct front and topline. 
 
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: Helsinki PN 6.12. Marja Kosonen PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tasapainoinen kaunislinjainen narttupentu, kaunisilmeinen pää, hienot tummat silmät, hyvä purenta, hyvä raaja-
luusto, vahva runko, hyvä vahva reisi, tasapainoisesti kulmautunut, halutessaan liikkuu hyvällä askelpituudella 
sivusta, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä karvan laatu, hyvä luonne. 
 
BENCHMARK IBIZA HIPPIE JV-10 16269/10 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 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis hyvin 
rakentunut narttu, jolla on hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, erittäin hyvä runko, 
ylälinja ja raajat, hyvä karva, liikkuu hyvin, ilosempi esiintyminen olisi eduksi. 
 
BENCHMARK IO LA PERLA 16270/10 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 
Näyttelyt: Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lanne-
osaansa köyristävä, edestä kovin niukasti kulmautunut, kevyt ja pienipäinen tyttö, hyvät silmät, kovin löysät 
kyynärpäät mikä näkyy liikkeessä, todella lyhyt rintalasta, hieman liian lyhyt ja laskeva lantio, niukahkot taka-
kulmaukset. 
 
BENCHMARK ISSEY MIAYKE 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 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice head, correct dentition, good front, good sloping shoulders, correct tailset, good width of thigh, neat 
hocks, moved well using her tail, good presentation. 
 
BENCHMARK QUEEN OF THE NIGHT 46755/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl 
Mva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis sopu-
suhtainen narttu jolla sopusuhtainen kaunisilmeinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hyvin kulmautuneet 
raajat, erinomainen karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä AVO ERI 1 SA 
PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet, hyvä vahvuusaste, sievä feminii-
ninen pää ja ilme, kuono voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, tilava runko, 
kokoon sopiva luuston vahvuus, kauniisti kulmautunut, liikkuu iloisesti hyvällä askelpituudella. Mikkeli RN 9.5. 
Eeva Resko AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniit rodunomaiset ääriviivat omaava 
narttu, oikean mallinen pää joka voisi olla voimakkaampi, kaunis ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, täyteläinen erinomainen runko, hyvä takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin. Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva 
AVO ERI 1 SA PN1 ROP RYP4. Hamina KV 23.5. Zsusanna Vaczi-Balogh, Unkari AVO ERI 1 SA PN1 
CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½ years old blue roan bitch, very nice typical head, very 
good body, correct topline and underline, very good bones, correct movement. Kellokoski ER 6.6. Sheila 
Ewan, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, level bite, good front and 
shoulders, level topline, crabbing on the move, used the tail well, excellent presentation. Raasepori KR 28.6. 
Tuula Savolainen AVO ERI 4. Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Helsinki KV 25.7. 
Hans Lehtinen AVO ERI 3. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN3. Vantaa KR 6.9. 
Oliver Simon, Serbia AVO ERI 3. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Napakka kokonaisuus, hyvä pää joka saisi kauttaaltaan olla hieman isompi, hyvä kaula ja ylälinja, 
hyvä runko, liikkuu sivulta hyvällä askeleella mutta edestakaisin mennessä hieman vinottain. Helsinki KV 6.12. 
Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, feminine head, 
could have had a bit more strength, sweet expression, nice neck and shoulders, compact body, enough bone, 
well angulated, carries herself well on the move, happy tail, plenty of coat, would like her a little higher on her 
legs. 
 
BENCHMARK QUIZ OF THE DAY Ee JMva EeJV-12 HeJW-12 HeW-12 46754/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & 
Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl Mva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 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: Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia AVO ERI 2 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. A very good quality bitch, pleasing head with soft expression, soft mouth, balanced in angles, 
topline good although a little steep from neck to topline, tailset good, well carried, good bustling movement, a 
quality female, excellent breed type. Tampere KV 3.5. Gert Christensen, Tanska AVO ERI 1 SA PN3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, good size, feminine head and expression, scissor bite, square 
muzzle, nice dark eyes, low well set ears, good neck and topline, well set tail, good body, well angulated, needs 
to stabilise in front movement, good coat, nice temperament. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä AVO ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pienehkö, erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan hieman matala, 
kokoisekseen erinomainen runko ja eturinta, hyvä leveä reisi, hyvä luusto, esitetään kauniissa kunnossa, hyvin 
kulmautunut takaa, liikkuu erinomaisella askeleella. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, correct dentition, good front and shoulders, lovely tight 
elbows, level topline, good bend of stifle, moved well, good presentation. Mikkeli KV 26.7. Hannele Jokisilta 
AVO ERI 2 SA PN4. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti AVO ERI 3. 
 
BENCHMARK THAT GIRL 49500/12 s.13.8.2012 i. Backhills I Am What I Am e. JV-10 Benchmark Ibiza Hippie 
kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
narttumainen, ok mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä purenta, hyvä kaula, eturinta ja etuosa, tilava runko, 
hieman pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa, oikea karvan laatu, liikkuu hyvin sivulta, vähän löysyyttä 
edessä. Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvä tyyppi, riittävä luusto ja koko, hyvä pää, hieman pehmeä selkä, hyvä rintakehä, etuasentoiset lavat, riittävä 
takakulmaukset, hieman ohutluiset raajat, pehmeä turkki, erittäin ahtaat takaliikkeet, tarvitsee kehätottumusta. 
 
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. EeV-14 Benchmark Issey Miyake kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Raasepori KR 28.6. Tuula Savolainen AVO ERI 2 SA PN3 VASERT. 
 
BENCHMARK VIVA LA VIDA 33205/13 s.8.5.2013 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. 
Benchmark Mystic Jewel kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan oikea, hyvin narttumainen kokonaisuus, raajaluusto saisi jykevöityä, täyteläinen runko, riittävästi 
kaulaa, tässä vaiheessa vähän jyrkkä lantio ja sen mukaiset liikkeet, hyvä pään malli, erinomainen ilme, kauniit 
tummat silmät, liikkeet saavat vielä asettua, askelpituus varsin hyvä mutta askellus edestä huolimaton ja sivusta 
katsottuna kovin kiireinen, laadukas karva, maltillinen esiintyminen. 
 
BENCHMARK WAY TO GO GIRL Fi Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva 49825/13 s.3.9.2013 i. Allert’s Exiting 
News e. Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 



Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä NUO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminiininen, kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet omaava narttu, sievä pää ja ilme, hieman löysää nahkaa, erin-
omainen eturinta, kaunis ylälinja, hyvä tilava runko ja rintakehä, sopiva luuston vahvuus, sopusuhtaiset kulmauk-
set, hyvä hännän kiinnitys, hyvät tasapainoiset liikkeet, iloinen käytös. Tampere KV 3.5. Gert Christensen, 
Tanska NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½ years, feminine 
head and expression, scissor bite, square muzzle, nice dark eyes, low well set ears, good neck and topline, well 
set tail, good body, well angulated, moved well, good coat, nice temperament. Pöytyä RN 9.5. Pirjo Aaltonen 
NUO ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteet tyypilliset, selvä sukupuoli-
leima, kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja pään linjat yhdensuuntaisemmat, hyvä ylälinja, runko ja kulmaukset, 
hyvät sivuliikkeet, hyvät taka- ja etuliikkeet. Pieksämäki KR 27.6. Leni Finne NUO ERI 1. Raasepori KR 28.6. 
Tuula Savolainen NUO ERI 1 SA PN2 SERT. Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker KÄY EH 1. Helsinki KV 25.7. 
Hans Lehtinen KÄY ERI 1 SA. Mikkeli KV 26.7. Hannele Jokisilta KÄY ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. 
Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia KÄY ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely 
type, lovely feminine expression, correct bite, good neck and shoulders, good topline, enough bone, moving well. 
Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PN2 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis sopusuhtainen narttu, hyvä pää, erinomainen ilme, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, sopivasti 
kulmautuneet raajat, erinomainen karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, 
Norja KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, sweet feminine head, nice neck 
and shoulders, enough bone for her size, well developed body, balanced in angulation, a little long in loin, steady 
mover with happy wagging tail, lovely quality coat. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 11.7. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
BENCHMARK XIOMARA REYES 12688/14 s.7.12.2013 i. Benchmark Sinning Musk e. Benchmark Orchid kasv. 
Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Iitti RN 13.6. Merja Ylhäinen NUO ERI 1 SA PN2 VASERT. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia 
NUO ERI 1 SA PN3. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good type, correct bite, long neck but with dewlap, well angulated in shoulder, enough chest, short 
croup, narrow hocks in movement. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 22.8. Taru Kalkkila SPA 0. 
 
BETWAY’S EVER DREAM 23514/13 s.5.3.2013 i. V-13 EeV-14 Robinson Crusoe Z Vejminku e. Betway’s 
Darkness Tan Angel kasv. Bettina Mattila-Närhi 
Näyttelyt: Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja sopiva koko, kaunis narttumainen pää, kaunis ylälinja, hyvä eturinta ja 
rintakehä, riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, niukka turkki, kauniit liikkeet. Hämeenlinna ER 17.10. Ray 
Strudwick, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced in head with good 
feminine expression, good in neck and lay of shoulder, straight forelegs, short coupled, good turn of stifle, neat 
hocks, nicely balanced, moved out sound and true. 
 
BIRCHFIRE HAPPY GIRL Fin Mva 10335/05 s.18.11.2004 i. Backhills Just For You e. Fin Mva Raccoon’s 
Impulsive Lady kasv. Oili ja Kari Mattila 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 10-vuotias, hyvän kokoinen, hyvä luusto, kaunislinjainen pää, kaula saisi olla 
parempi, hieman suora edestä, hyvät takakulmaukset, kauniit sivuliikkeet, hyvä luonne. Hämeenlinna ER 17.10. 
Ray Strudwick, Iso-Britannia VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty balanced head on a 
clean neck, good lay of shoulder, good depth of forechest, well ribbed, short in loin, adequate turn of stifle, would 
prefer more strength in rear, has good overall balance. 
 
BIRCHFIRE ICING SILK Fi Jva 23006/07 s.13.3.2007 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Fin Mva Birchfire 
Happy Girl kasv. Oili ja Kari Mattila 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
tuhdissa kunnossa esiintyvä lähes veteraani-ikäinen narttu jolla oikeat mittasuhteet, esiinty pirteästi, varsin hyvät 
pään linjat, hyvä etulinja ja hyvin kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, karvapeite ei parhaassa 
näyttelykunnossa, liikkuu hyvin sivulta, hyvät takaliikkeet, etukäpäliä kääntää hieman sisäänpäin. Riihimäki KR 
7.6. Goran Gladic, Serbia VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 years old, correct 
type, typical head, correct stop and skull, well set ears and tail, well sized, longer in back, lively movement, well 
presented. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvän kokoinen, hyvä luusto, feminiininen pää, riittävä kaulan pituus, hyvä ylä-
linja, hyvät etukulmaukset, rintakehä saisi olla syvempi, liikkuu hieman ahtaasti takaa, kauniit sivuliikkeet, hyvä 
luonne. 
 
BIRCHFIRE LOVELY STYLE 28581/14 s.13.4.2014 i. Fin & Ee Mva Fenbrook Change is Gonna Come e. Cha-
Cha-Cha Bleper’s kasv. Oili ja Kari Mattila 
Näyttelyt: Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, sopiva luusto ja koko, kaunis ilmeikäs pää, kaunis ylälinja, hyvä eturinta ja 
rintakehä, kaunis turkki, riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, kauniit liikkeet. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, 
Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent eyes, excellent dentition, nice sloping 
shoulders, neat feet, good rear angulation, short hocked, moved with drive and happy. Mynämäki RN 7.6. Axel 



Komorowski, Saksa JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful 
bitch in correct size and proportions, correct coat, for me a little bit too much for an English cocker, beautiful 
head with lovely expression, strong topline, very nice chest and forechest, strong in front, nice movement, 
excellent temperament. Salo KR 13.6. Des Manton, Irlanti JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Joensuu KV 8.8. 
Rita McCarry-Beattie, Irlanti NUO ERI 3. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska JUN ERI 1 SA. Raisio 
RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia JUN ERI 1 SA. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi NUO ERI 2 SA 
VASERT. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type, lovely expression, correct bite, enough angulated in front, enough chest and brisket, well angulated 
behind, moving well. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro JUN ERI 2 SA PN4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, yli keskikoon, hyvä luusto, harmoonisesti rakentunut, riittävä 
kaulan pituus, hyvä ylälinja, hyvät etu- ja takakulmaukset, kääntää eturaajoja ulospäin, ikäisekseen hyvin kehitty-
nyt rintakehä, hyvät sivuliikkeet. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 20.9. Simo A Syrilä SPA 1. 
 
BLACK DELJA’S RUB IT IN 38712/14 s.22.3.2014 i. Francini’s Typical Style e. Cancel Me This Black I’m The 
Invisible Woman kasv. Valeria Milana, Italia 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, 
oikeat mittasuhteet, sievä pää ja ilme, kaunis kaula ja hyvä ylälinja, ikäisekseen jo hyvin kehittynyt eturinta, hyvin 
kaareutuneet kylkiluut mutta rintakehä saisi olla pidempi, kokoon sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, kevyet 
liikkeet, etuliike saa vielä tiivistyä, iloinen käytös. Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva JUN ERI 2. 
 
BREEZE FELINCA 51242/13 s.28.9.2013 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. Breeze Tennesee Tango kasv. 
Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Kellokoski ER 6.6. Sheila 
Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, correct dentition, good 
shoulders and front, lovely tight elbows, level topline, good width of thigh, good muscletone, moved well using 
her tail, good presentation. Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker NUO ERI 1 SA PN2 SERT. Kotka KV 15.8. Tiina 
Taulos AVO ERI 1 SA PN2 VASERT CACIB. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro AVO ERI 
1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvän kokoinen, kaunis 
pää, riittävä kaulan pituus, hyvä ylälinja sekä etu- ja takakulmaukset, kääntää eturaajoja vähän ulospäin, hyvä 
turkin laatu, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis sivuliike, hyvä luonne. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, 
Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced feminine head, good angulation front 
and rear, well ribbed, short in loin, level topline, well angulated quarters, moved sound and true. 
 
BREEZE GERBERA Lt JMva 11487/14 s.1.12.2013 i. Lv & Lt Mva Breeze Whiskey On Ice e. Lt Mva Francini’s 
Favola kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo JUN HYL. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia 
NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, correct dentition, good front, short coupled, good 
width of thigh, moving with bum high, happy on the move. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-
Britannia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced feminine head, good in neck and 
shoulder, straight forelegs, compact in body, good rear angulation, neat hocks, moved excellent and true. 
 
BREEZE GINA DAVIS 35449/10 s.6.5.2010 i. Jusmil Ice And Fire e. Breeze Jewel For You kasv. Pirjo ja Kirsi 
Lehtonen  
Rallytoko: Lohja 21.11. Iiris Harju VOI 0 (0 pist). 
 
BREEZE MADDE 52919/14 s.16.10.2014 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja 
Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia PEN 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good feminine head with dark eyes, good reach of neck, good forechest and upper arm, substantial 
bone, straight legs, good deep-ribbed body, good spring of rib, good rear angulation with muscled thighs, correct 
tailset, moved well with good stride and merry action with good topline. Kotka KV 15.8. Tiina Taulos JUN ERI 1 
SA PN1 SERT ROP. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good feminine head, well angulated in front and rear, good topline, short in loin, very 
sound and true on move, has a good balanced outline. 
 
BREEZE MARILYN 52920/14 s.16.10.2014 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja 
Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia PEN KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good feminine head with square muzzle, good reach of neck and forechest, nicely boned legs, good ribs, 
good rearquarters with well muscled thighs, moved well keeping topline and merry action. Vantaa KR 6.9. Oliver 
Simon, Serbia JUN EH 2. 
 
BREEZE SUN 'N' FUN Fin & No & Se & Pohj Jva 18112/05 s.6.2.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini's 
Rubacuori e. Breeze Half-Penny kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 26.4. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Sanni 
merkkaa itsenäisesti alkumakauksen ja ohjataan jäljelle, vauhti on sopivaa ja työ pääasiassa maavainuista ja 
jälkitarkkaa; kolme makausta merkataan nopeasti; kulmat vaativat enemmän tai vähemmän lenkitystä, mutta 



selviävät kuitenkin sitkeällä työnteolla; jälkeä pitkin kaadolle, jonka nappaa suuhunda ja huomatessaan epä-
määräisen joukon perässään lähtee kätkemään sitä. Pyhtää 3.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-11, 
e-3, f-4 = 42 pist). Lyhyellä narulla jäljelle, kaikki osuudet edetään maastoon sopivaa vauhtia maavainua 
käyttäen jälkitarkasti lukuunottamatta ensimmäistä osuutta, jolla ensin kaksi laajaa tarkistusta ja hieman ennen 
kulmaa tarkistukset lähes hukan rajoille; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää veren lopusta suoraan jatkoon 
kaartaen, toinen kulma jäljen mukaisesti ja viimeinen narun mitan lenkillä; kaadolle suoraan se omien; makuista 
osoitti yhden hyvin, yhden silmänräpäykseksi pysähtyen ja kaksi vauhdista nopaten; erinomainen täysin itse-
näinen suoritus, pisteitä verottaa ensimmäisen osuuden tarkistukset ja makuun osoitukset. Luumäki 10.5. Pasi 
Kemppainen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Hyvin ohjattu lähtö alkumakuun osoituksineen, 
ohjaaja jarruttaa innokkaan koiran maastoon sopivaan kävelyvauhtiin ja kaikki osuudet edetään jälkitarkasti maa-
vainua käyttäen; kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden; ensimmäisen kulman katko selviää nopeasti veren 
lopusta parilla lenkillä hakien, toinen kulma jäljen mukaisesti, samoin kolmas; makuista ensimmäisen nuuskii 
vauhdista, toisen ohittaa, kolmas ja neljäs hätäisesti pysähtyen ja nuuhkaisten; erinomainen itsenäinen jäljestäjä, 
joka saisi osoittaa makuut selvemmin. Kouvola 14.6. Ilkka Niemi VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-9, e-3, f-4 = 42 pist). 
Sanni kiinnostui alkumakauksesta, ohjatusti jäljelle; edettiin aivan ihanteellista vauhtia varmasti ja tarkasti jäljellä, 
vain vähän ennen kaatoa pieni kaarros jäljen sivuun; katkokulma selvitettiin laajenevalla rengastuksella, toisella 
kulmalla aivan pieni suunnantarkistus, kolmas kulma tarkasti; yhtään makausta ei merkattu selkeästi, kolme 
noteerattiin nuuhkaisten ja ehkä vähän hidastaen, viimeinen ohitettiin läheltä; kaato kiinnosti, sitä jäätiin nuuhki-
maan ja vähän nuolaistiinkin. Sastamala 18.6. Karla Sohlman VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-8, e-3, f-5 = 40 pist). 
Sanni tutkii alkumakuun ja saatetaan hyvin työtehtävään, alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään maa-
vainua; kaikki osuudet edetään jälkitarkasti tai aivan sen tuntumassa; kuitenkin toisella ja neljännellä osuudella 
tehdään laajemmat rengastukset, joista toinen johtui teerestä joka lähti aivan edestä, se selvitettiin kuitenkin itse-
näisesti; matkan aikana tehtiin myös parit pienet pyörähdykset; ensimmäinen ja kolmas kulma mennään pienellä 
rengastuksella, toinen kulma (jolla katko) veretyksen lopusta jokusella rengastuksella uudelle osuudelle; kaikki 
makuut jäävät merkkaamatta, ne mennään joko päältä yli tai vierestä ohi; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa; 
metsien veteraani Sanni osasi työnsä, mutta tänään pisteitä pudottaa makuitten merkkaamattomuus ja pyöräh-
dykset matkan aikana; koirakon yhteistyö on saumatonta ja sitä on ilo seurata. Pyhtää 28.6. Esa Pekkarinen 
VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-9, e-3, f-3 = 33 pist). Koira aloittaa alkumakuulta sopivavauhtisen, pääosin ilmavainuisen 
jäljestyksen; katkokulma veretyksen päähän josta rengastaen ja jalanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle; toisen 
osuuden hakkuuaukon ylitys, kolmannen osuuden veretön pisto ja viimeisen osuuden kosteikko teettävät koiralla 
niin paljon tarkistuksia, että muuten hyvin etenevä jäljestys menee selkeästi yliajalle, pudottaen samalla palkinto-
sijaa; toinen kulma tarkasti, kolmas pienellä takalenkillä; makuista yksi osoitetaan nopeasti, kaksi noteerataan 
lennosta ja se yksi ohitetaan; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa; määrätietoista äänetöntä jäljestystä tarkistuk-
sista huolimatta. Tammela 16.8. Juhani Heikniemi VOI 2 (35 pist). Eurajoki 30.8. Mari Mamia VOI 2 (38 pist). 
 
BREEZE VIENNETTA 49966/12 s.17.8.2012 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se Jva Delichon Droplet e. Breeze 
Tennesee Tango kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet 
omaava narttu jolla hyvä pään pituus, miellyttävä ilme, hivenen löysää kaulanahkaa, kaunis sulava ylälinja, hyvä 
eturinta ja tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, valitettavasti tänään ei liiku parhaalla mahdollisella tavalla ja 
liikkeet jäävät hieman sidotuiksi, käyttäytyy rauhallisesti, toivoisin näkeväni enemmän iloista cockeria. Mänttä-
Vilppula 31.5. Arja Koskelo AVO EH 2. 
 
BREEZE WILD CAPPUCCINO Lt JMva 49977/12 s.22.8.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 
Lt Mva Lt JMva Breeze Glorious kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Feminine head, just a shade short in foreface, would prefer slightly better shoulder placement, level 
topline, good spring of rib, well rounded quarters with good angulation, moved out well, not quite as true in front. 
 
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 
Taipumuskokeet: Liperi 4.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Juuka 2.8. Martti Hirvonen AVO – (0 pist). 
 
CARRIER ALL-PURPOSE Fi AVa 12571/03 s.23.12.2002 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva 
EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Carrier Water Lily kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12-
vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani jolla kaunis pää ja ilme, hieman niukat mutta tasapainoiset 
kulmaukset, kokoon sopiva luusto, hyvä runko, karva ei enää aivan parhaimmillaan, ikäisekseen hienot liikkeet ja 
kantaa itsensä ryhdikkäästi. 
 
CARRIER ELECTRIC BLUE Fi & Ee Mva 24335/05 s.6.4.2005 i. Fin Mva Finemoon Special Flirt e. Carrier 
Piece Of Cake kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 år, trevlig 
helhet, välbyggd, bra proportioner, mycket vackra ögon och uttryck, önskas lite mera bredd i nosen, något 
framskjuten skuldra som förkortar halslängden, bra benstomme och kropp, rör sig ganska bra, välskött päls, 
trevlig temperament, välvisad. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia VET ERI 1 SA PN2 VSP-VET. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years old bitch, excellent breed type, square appearance, good head 



plains, slightly pronounced stop, excellent bite, well angulated forequarters, good spring of rib, strong loin, well 
angulated hindquarters, sound moving away and coming towards, very merry action, a little highlifting in front, 
balanced mover. Mynämäki RN 7.6. Axel Komorowski, Saksa VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET BIS4-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years old bitch, correct size and proportions, good coat, nice 
feminine head, strong topline, nice chest and forechest, beautiful movement, nice temperament. Raisio RN 15.8. 
Linda Volarikova, Slovenia VET ERI 2. 
 
CARRIER HELLO KITTY Ee JMva 42474/11 s.8.7.2011 i. Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Vito Black Petrs e. Fi & 
Ee Mva Carrier Electric Blue kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
mycket god typ, bra proportioner, feminint ganska bra huvud, ok ögonfärg, tillräcklig manke, passande stomme, 
bra tassar, ganska kort kors och hög svans, rör sig bra från sidan, silky päls, merry cocker, välvisad. Rauma KR 
16.5. Tim Thomas, Australia AVO ERI 2 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old solid 
black female, head plains could be a bit better, I’d prefer better ears, tight scissor bite, good length of neck and 
shoulder, upper arm should be better laid down, good spring of rib, short loin, well constructed, could be sounder 
moving away, coming fine, balanced reach and drive, merry action, head held a little high.  Mynämäki RN 7.6. 
Axel Komorowski, Saksa AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice bitch, 
good in proportion, elegant head with correct details, topline could be bit stronger, good forechest and chest, well 
angulated, good movements, good in temperament. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia AVO ERI 3. 
 
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 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: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, correct dentition, good front and shoulders, nice tight elbows, good width of 
thigh, neat short hocks, good topline on the move, happy mover fore and aft, excellent presentation. Vesilahti 
RN 1.8. Helin Tenson NUO ERI 1 SA PN3. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia NUO ERI 1 SA PN3 
VASERT. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA PN3 VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä.Feminine chiselled head, good in neck and lay of shoulder, well sprung rib, 
straight forelegs, short in loin, well angulated strong quarters, moved out very sound and true. 
 
CLAREMARK KEEP LOVE ALIVE 43812/12 s.23.8.2012 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. Fi & Hr Mva Rancecraig My Fair Lady kasv. Elisa 
Kangaskoski 
Näyttelyt: Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti KÄY ERI 1. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, 
Italia KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, correct bite, lovely expression, long and 
elegant neck but I’d like it stronger, good topline, well angulated behind. 
 
COASTLINE I'M JUST A GIRL Fi Mva 36852/06 s.8.7.2006 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini's Rubacuori e. Fin 
Mva Coastline Hippie Girl kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja olemus, erittäin kaunis pää, hieman lyhyt kaula, hyvä selkälinja ja kulmaukset, karvapeite 
turhan villavaa, liikkuu hyvällä sivuaskeleella ja kantaa itsensä hyvin. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen 
VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. 
 
COASTLINE JANIS JOPLIN 57524/09 s.14.10.2009 i. Gb Sh Ch Bitcon Lets Dance e. Fin Mva Coastline Hippie 
Girl kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka AVO EVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi ja mittasuhteet, hyvä pää jossa voisi olla selvemmät kulmaukset, pitkä kaunis kaula, hyvät kulmakset, 
esiintyy iloisesti, ontuu oikeaa takajalkaa. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen AVO EH 3. 
Taipumuskokeet: Kruunupyy 1.8. Olavi Nurmiranta SPA 0. 
 
COCKERGOLD COOL BLUE NIGHT C.I.B C.I.E Fin & Dk & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt 
VMva LtV-09 BaltVV-13 HeW-13 HeVW-13 MVV-14 TlnW-14 TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 25447/06 
s.30.10.2005 i. Dk Mva DkV-06 Cockergold Cool N’Vital e. Dan-L’s Sadly Not kasv. Lotte Kristensen, Tanska 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä VET ERI 1 ROP-VET BIS4-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminiininen tiivis kokonaisuus, hyvä pään pituus, kuonon ja kallon linjat voisivat olla hieman yhden-
suuntaisemmat, hieman löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaulan pituus, riittävä eturinta, hyvän mallinen joskin 
hieman lyhyt rintakehä ja pitkä lanneosa, kokoon sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu edelleen 
hyvällä askelpituudella, iloinen käytös. Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. 
Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head 
and eyes, 9½ years, lovely deep chest, good shoulder placement, well rounded ribs, excellent muscletone for 
her age, neat straight hocks, keeps her topline on the move and standing, moved very well with ever wagging 
tail, in excellent condition. 
 
COCKERJENTENE’S FAIR PLAY NO49381/12 s.9.7.2012 i. Gb Ch PMJV-11 DkV-12 Rainstorm’s Latest News 
e. Backhills Lay Your Eyes On Me kasv. Torill Ruud Nilsen, Norja 



Näyttelyt: Rovaniemi RN 16.5. Katja Korhonen AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, kauniit pään linjat, miellyttävä ilme, aavistus löysää kaulanahkaa, 
hyvä eturinta ja runko, hyvät mittasuhteet, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, vankkaluustoiset raajat, 
hyvät käpälät, kaunis ylälinja, hyvä turkki ja hänät, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä, hieman ahtaasti takaa, hyvä 
sivuliike, miellyttävä luonne. 
 
COCKERRY GLORIA MET/CSP1874/13 s.16.4.2013 i. Figaro vom Odenwald e. Rs & Ua & Ro JMva Cockerry 
Arielle kasv. Maurer Erika Kincsö, Unkari 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
narttu, pään profiili voisi olla parempi ja kuono-osa täyteläisempi, lyhyt kaula, saisi olla paremmin kulmautunut 
edestä ja takaa, pehmeä kihara karva, liikkuu hieman jäykästi takaa, edestä astuu hieman ristiin, hyvä luonne. 
 
COPYCOCK’S COQUETTE 13687/15 s.5.11.2014 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. 
Copycock’s Cascade kasv. Anne Mattila 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 9.8. Helin Tenson JUN EH 3. 
 
COPYCOCK’S COVER STORY 28067/13 s.25.3.2013 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Copycock’s Cascade 
kasv. Anne Mattila 
Näyttelyt: Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 2 years, correct type, typical head, correct bite, correct skull and stop, well set ears and tail, well 
sized and proportioned, good substance, quality coat, correct angulations and movement, well presented. 
 
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 7.3. Pirjo Aaltonen VER ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10-vuotias 
hyväkuntoinen narttu, oikeat mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, karvapeite ei enää parhaimmillaan, tyypillinen 
ilme, melko yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä eturinta, sopusuhtaiset kulmaukset, liikkuu ikäänsä nähden hyvin. 
Kotka KV 15.8. Tiina Taulos VET EH 1. 
 
CRAB APPLE’S CLOUDBERRY FIZZ 19209/12 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 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 3.5. Hannu Palonen AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Reippaasti 
liikkeelle, pieniä tarkistuksia koko matkan; ensimmäinen kulma tarkasti, toisella hieman kaartelua ennen makuun 
tarkistusta; kaatokäytös hyväksytty; hyvää jälkityöskentelyä. Pyhtää 28.6. Rauno Koskinen VOI 1 (a-5, b-10, c-9, 
d-9, e-2, f-5 = 40 pist). Koira ohjataan jälkityöhön, jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia; kaikki 
osuudet edetään jälkiuralla lukuunottamatta muutamaa tarkistuslenkkiä jokaisella osuudella; ensimmäisellä 
osuudella tehdään laajahkot tarkistelut heti makauksen jälkeen ja tarvitaan pari kehoitustakin; makauksista koira 
merkkaa kunnolla vain kolmannen, toinen ja neljäs ohitetaan ja ensimmäinen vauhdista nuuhkaisten; ensim-
mäinen kulma, jolla katko, selviää ihmisjälkiin tukeutuen helposti, toinen kulma pienellä takalenkilä ja kolmas 
kulma suunnantarkistuslenkillä; kaadolle vähän sivusta, saisi kiinnostaa enemmän. 
 
CRAB APPLE’S HAIL STORM 41446/13 s.6.7.2013 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se Jva Delicon Droplet e. Crab 
Apple's Cranberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 14.8. Virpi Väisänen SPA 1. 
 
CRAB APPLE’S SOAP BUBBLE 41445/13 s.6.7.2013 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se Jva Delicon Droplet e. 
Crab Apple's Cranberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen 
narttu, miellyttävä ilme, eturinta voisi olla hieman voimakkaampi, sopusuhtainen runko, hyvät raajat, erinomainen 
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Luumäki 11.7. Meerit Kuparinen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 28.6. Rauno Koskinen AVO 2 (a-4, b-8, c-6, d-12, e-3, f-4 = 37 pist). Koira ohjataan 
jälkityöhön, jota tehdään pääosin maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia; ensimmäinen osuus aaltoillen jäljen 
molemmin puolin jälkiuran tuntumassa, ensimmäinen makaus merkataan nopeasti ja kulma jäljen mukaisesti; 
toinen osuus samoin kuin ensimmäinen, toinen makaus ensin yli mutta palataan takaisin merkkaamaan se; 
sitten alkavat vaikeudet, uusi suunta ei meinaa millään löytyä ja pahaksi onneksi kaatunut puu vielä hankaloittaa 
uuden osuuden löytymistä, muutaman kehoituksen saattelemana homma kuitenkin jatkuu, mutta pian alkaa 
pyöriminen uudellen ja sitten koira ottaa paluujäljen ja tästä ensimmäinen hukka; jatketaan puhtaalta ja aaltoillen 
kaadolle, jonka nuuskii ja jää viereen; hieno suoritus koirakolta lukuunottamatta toisen kulman tuntumassa 
tulleita pyörityksiä, jotka valitettavasti laskevat myös palkintosijaa. Luumäki 2.8. Riitta Helle AVO 1 (46 pist). 
Kouvola 9.8. Kari Muje AVO 1 (47 pist). 
 
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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu, 
hyvän mallinen pää, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja 
ja takaosa, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä suora karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kouvola RN 7.3. 
Pirjo Aaltonen AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvän sukupuolileiman omaava 



narttu, varsin sopusuhtainen rakenne, hieman pitkä lanneosa, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä 
kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset takana ja riittävät edessä, oikealaatuinen karvapeite, liikkuu 
erittäin hyvin sivulta, hyvät taka- ja etuliikkeet. Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää, 
kaunis kaula, eturintaa voisi olla aavistuksen enemmän, erittäin hyvä runko, ylälinja ja takaosa, hyvä karva ja 
liikkeet, otsapengertä saisi olla aavistuksen enemmän. Hamina KV 23.5. Zsusanna Vaczi-Balogh, Unkari AVO 
ERI 2 SA PN2 SERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. She is a little bit heavy type, she is not 
enough elegant feminine type, for this age good proportion of body, she has nice head, good and deep chest, 
correct underline, good bones and angulation, nice grooming. 
Taipumuskokeet: Luumäki 11.7. Meerit Kuparinen SPA 1. 
Tottelevaisuuskokeet: Kotka 21.11. Riitta Räsänen ALO 2 (156 pist).  
 
CRAB APPLE’S VANILLA LATTE Fi Jva 53103/10 s.3.9.2010 i. Jutrix Water Mint e. Crab Apple's Cappuccino 
kasv. Johanna Kääriäinen 
Jäljestämiskokeet: Virrat 23.5. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Hippu tutkii alku-
makauksen ja se ohjataan hyvin jäljelle, jäljestys on pääosin maavainuista ja edetään sopivalla vauhdilla jälkeä 
eteenpäin; kaikilla osuuksilla pari tarkastuslenkkiä ja viimeisellä osuudella ennen sorkkaa laaja tarkastus jäljen 
sivuun; ensimmäinen kulma, jolla katko, rengastetaan kahdesti veretyksen alkuun, toinen ja kolmas kulma 
pienellä tarkastuslenkillä; makauksista toinen nopeasti nuuhkaisten, muut osoitetaan hyvin pysähtymällä ja 
nuuhkimalla; suoraan kaadolle, joka kiinnosti; hyvää ja itsenäistä jäljestystä koiralta. Pyhäntä 14.6. Kati Huovila 
VOI 3 (a-2, b-3, c-3, d-10, e-3, f-1 = 22 pist). Hippu haistelee näytetyn alkumakauksen ja valjaista ohjaten jäljelle, 
etenee kävelyvauhtia, aaltoillen, maa- ja ilmavainua käyttäen tuulisessa kelissä; makauksista yksi ohi, kolme 
merkkaa; katkolla veretyksen lopusta ulkokautta kaartaen toiselle osuudelle ja toinen kulma usealla lenkillä; 
kolmannella kulmalla suoraan yli linnunhöyhenien hapeissa eikä palannut, hukka; Hippu hyytyi hakkuulla 
edetessä, huilasi ja kehoituksesta jatkoi, teeren lentoon lähtö ei haitannut etenemistä; tuulen painaessa sorkan 
halua poispäin Hippu lähti jäljen sivuun 15 metriä ennen kaarrellen sorkan takana, hukka; uusi alku ja nyt 
suoraan sorkan vierestä ohi ja takakautta sorkalle haistelemaan; tuuli ja kulmat tänään vaikeutena. Pyhäntä 
16.8. Ville Porthan VOI 1 (45 pist). 
 
CRAB APPLE’S WHITE CHOCOLATE 38653/08 s.16.5.2008 i. Fi Mva Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Fin 
Jva Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 3.5. Hannu Palonen VOI 2 (a-5, b-8, c-6, d-7, e-3, f-3 = 32 pist). Innokas lähtö; heti 
alkuun tuulen alapuolella kulkien, osittain myös polveillen; katkokulma oikaisten, muilla kulmilla tarkastus-
lenkkejä; makaukset ylitetään, samoin kaato, hukka; jäljelle tuotuna kaato löytyy, kaatokäytös hyväksytty. 
Pyhtää 28.6. Rauno Koskinen VOI 3 (a-2, b-6, c-4, d-4, e-3, f-3 = 22 pist). Koira ohjataan jälkityöhön, jota 
tehdään maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia; ensimmäisellä osuudella tehdään vain pieni tarkistuslenkki, 
muutoin jälkiuralla; toisella osuudella pari pientä tarkistuslenkkiä; kolmannella osuudella tarkistuslenkit lisään-
tyvät ja yhdellä ollaan jo hukan rajamailla, mutta itsenäisesti takaisin; neljännellä osuudella vain pieniä lenkkejä; 
ensimmäinen kulma, jolla katko, aiheuttaa koiralle hukan kun veretyksen loputtua löytyy sorkkaura; toinen kulma 
kahdella laajahkolla tarkastuslenkillä ja kolmas kulma narun mittaisella lenkillä; makauksista koira viisveisaa, 
yhtään ei merkata, kolme ylitetään ja yksi ohitetaan; kaadolle suoraan, se kiinnosti; tänään palkintosijaa pudottaa 
yksi hukka ja makausten merkkaamattomuus sekä katkon selvittämättömyys. Luumäki 2.8. Riitta Helle VOI 2 
(37 pist). Kouvola 9.8. Mari Tilles VOI 1 (41 pist). 
 
CUCCIOLANDIA GIADA 53633/06 s.1.11.2006 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. Cucciolandia Princesstory kasv. Heli Lindholm 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-vuotias 
narttu jolla oikeat mittasuhteet, oikea sukupuolileima, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, tyypillinen 
ilme, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, liikkuu tänään hieman laiskasti, 
hyvät takaliikkeet, hieman leveät etuliikkeet. Salo KR 13.6. Des Manton, Irlanti VET ERI 1 SA PN2 VASERT 
ROP-VET. Hyvinkää RN 9.8. Helin Tenson VET ERI 1 SA PN2 VASERT ROP-VET BIS3-VET. Porvoo KR 
12.9. Alberto Cuccillato, Italia VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years, 
excellent condition, very well angulated, merry movement of tail, good coat. Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila 
VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen narttu, oikeat mittasuhteet, kaunis kaula, 
erinomainen runko, ylälinja ja raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Hämeenlinna RN 
3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, erittäin hyvässä kunnossa oleva veteraani, kaunis pää, kaula saisi olla pikkuisen pitempi, hyvä 
ylälinja sekä etu- ja takakulmaukset, hyvä rintakehän syvyys ja pituus, liikkuu vapaasti, hyvä luonne. Hämeen-
linna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia VET EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty 
feminine head on good clean neck, good lay of shoulder, short in upper arm, level topline, well ribbed, short 
coupled, good turn of stifle, moving very wide in front. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen VET ERI 4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Napakka kokonaisuus, hyvä pää, vilkkuluomet häiritsevät hieman ilmettä, hyvä 
kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, liikkuu vapaalla askeleella, hyvä karvan laatu. 
 
DAKOTA PINK 57538/11 s.12.7.2011 i. Kiltonbeck Warlord e. Pipperhaye’s Memphis Belle kasv.  
Metsästyskokeet: Inari 26.9. Tiina Karlström AVO – (0 pist). Inari 27.9. Juha Karlström AVO 1 (77 pist). 
 



DAVICO WHIRLING PEARL Fi Jva 23262/13 s.8.3.2013 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-J Fi & 
Se Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 17.5. Taina Ketola VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-9, e-3, f-5 = 43 pist). Alkumakuu 
nuuhkitaan pikaisesti, hyvin jarrutettuna jälkityöhön; alkaa pääosin maavainuinen itsenäinen jälkiuran päällä 
etenevä jälkityö, vain muutama parin metrin tarkistuspisto matkan aikana; ensimmäinen kulma oikaistaan, katko-
kulmalla rengastaa laajenevilla lenkeillä uuden alun, kolmas kulma pienellä lenkillä; makauksista yksi merkataan, 
muut kolme nuuhkaistaan ylitettäessä; kaadolle tullaan ilmavainulla, jää tutkimaan sorkkaa; erinomainen jälki-
pari. Vihti 28.6. Piia Kairenius VOI 1 (40 pist). Kouvola 30.8. Hannu Palonen VOI 1 (45 pist). 
MH-luonnekuvaus: Inkoo 23.5. Anne Kuivinen ja Irene Puputti. 
 
DAVICO WHIRLING SNOW 23260/13 s.8.3.2013 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-J Fi & Se Jva 
Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Heinola 24.5. Ilkka Niemi AVO 2 (a-4, b-8, c-6, d-12, e-3, f-4 = 37 pist). Alkumakauksen 
nuuhkiminen ja innokkaasti vetäen jäljelle, Seela etenee sopivuuden rajoissa reipasta vauhtia ohjaajan jarrutta-
essa; edetään maavainulla tarkasti jäljellä, vain ajouran ja ojan ylityksen kohdalla tehdään pienehkö rengastus; 
toisen osuuden loppupuolella into ja veto lisääntyvät kun poistutaan riistan jäljille, tuomitaan hukka ja palaute-
taan jäljelle; ensimmäinen makaus merkataan, toista ei; Seela jää nuuhkimaan kaatoa; hyvä jäljestäjä mutta 
tänään riistan haju voitti yhden kerran. Luumäki 2.8. Esa Pekkarinen AVO 1 (45 pist). Kouvola 9.8. Satu 
Savolainen-Pulli AVO 1 (48 pist). Kouvola 30.8. Esa Pekkarinen VOI 1 (44 pist). 
 
DAVICO WIZARD WONDER Fi & Se Jva 21966/12 s.26.2.2012 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. Fi 
Kva-J Fi Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-10, e-3, f-5 = 46 pist). Hyvin 
ohjattu lähtö, Hertalle osoitetaan alkumakuu ja se aloittaa jälkityöhön sopivavauhtisen jäljestyksen; jäljestys 
tapahtuu pääosin jälkiuralla, muutama pisto tai pyörähdys joka osuudella; kaikki kulmat pienin suunnan-
tarkastuksin; makauksista kaksi ensimmäistä jää osoittamatta, kaksi nopeasti pysähtyen; kaadolle Hertta tulee 
suoraan, sorkka kiinnostaa ja se tutkitaan; hieno hyvin etenevä suoritus tänään. Kouvola 14.6. Ilkka Niemi VOI 
1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Hertta nuuhkii alkumakauksen, sitten ohjatusti jäljelle; edetään maa-
vainulla sopivaa vauhtia vaikka jälkipohja on risukkoinen; tehdään muutama aivan pieni tarkistussilmukka ja yksi 
vähän laajempi tarkistus jäljen sivulle, muutoin aivan tarkkaa ja varmaa jäljestystä; molemmilla kulmilla aivan 
pieni suunnantarkistus, katkokulma jalanjälkiä ja molempien veretysten päiden ympäri, pieni tarkistussilmukka; 
kaksi makausta merkataan selkeästi, yhdellä pysähdys olisi saanut kestää pidempään, yhdellä vain hidastetaan 
nuuhkaisemaan; Hertta jää kaadolle. Luumäki 2.8. Esa Pekkarinen VOI 1 (42 pist). Kouvola 9.8. Mari Tilles VOI 
1 (46 pist). Janakkala 6.9. Kari Grönman VOI 0 (0 pist). 
 
DAZZLINGTAILS AIN’T SHE PRETTY 32282/09 s.16.5.2009 i. C.I.E Lt Mva V-10 Westerner Dance In Time e. 
Benchmark Chill'n Thrill kasv. Mari Hotti 
Jäljestämiskokeet: Imatra 6.6. Esa Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-9, e-3, f-5 = 43 pist). Koira tutkii alku-
makauksen ja alkaa tarkka, pääosin maavainuinen jäljestys, joka etenee koko jäljen hyvin jäljen päällä, tehden 
vain jokusen narun mittaisen rengastuksen; katkokulma laajenevalla rengastuksella veretyksen päästä ja muut 
kulmat tarkasti; makuista kaksi noppaisee hätäisesti, yhden ylittää ja yhden ohittaa; kaadolle tuulen alapuolelta 
kiertäen ja sitä jäädään tutkimaan; erittäin varma, itsenäinen jäljestäjä, jolta toivoisin parempia makuiden osoi-
tuksia. Imatra 7.6. Riitta Helle VOI 1 (a-5, b-9, c-8, d-11, e-3, f-4 = 40 pist). Koira rauhoitetaan ennen alku-
makuuta ja sitten osoitetaan alkumakuu mikä tutkaillaan ja hyvin valjaista ohjaten matkaan; koira jäljestää 
rauhallista kävelyvauhtia maavainua käyttäen; ensimmäisellä osuudella tehdään yksi laajempi tarkistus pyörien 
jäljen sisäpuolella ja muutama pieni pisto, sama toistuu toisella osuudella, kolmannella ja neljännellä osuudella 
vain pari pientä pistoa; ensimmäinen kulma teetätti useamman rengastuksen ennen kuin varmuus suunnasta 
saatiin; toinen kulma, jolla katko, veretyksen loppuun, kulman tausta tarkastaen ja jäljen ulkokautta kaartaen 
veretyksen alkuun ja seuraavalle osuudelle; kolmas kulma menee yhdellä tarkastusrengastuksella; makuista 
merkataan kolme ensimmäistä hyvin ja viimeinen ohittuu vain hiuksen hienosti; suoraan kaadolle, mikä kiinnosti; 
hyvä suoritus vaikka lämpö meinasi lopussa hyydyttää pienen jäljestäjän. 
 
DAZZLINGTAILS BOLD AND BEAUTIFUL 11694/11 s.23.11.2010 i. Muskettikoiran La Dolce Vita e. Ee Mva 
Ee JMva EeJV-09 Benchmark Flower Girl kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Virolahti RN 7.2. Paavo Mattila AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tukevassa 
kunnossa esitetty narttu, kaunis pää ja ilme, kaula voisi olla hieman pidempi ja etuosa paremmin kulmautunut, 
selässä pehmeyttä, karva ei aivan parhaimmillaan, liikkuu kohtuullisen hyvin, miellyttävä käytös. Varkaus KV 
17.5. Jouko Leiviskä AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, sukupuolileimaltaan uros-
mainen, hyvä kallo-osa ja pään mittasuhteet, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä runko, hieman löysässä 
kunnossa, hyvä leveä reisi, hyvin kulmautunut takaa, tassut voisivat olla tiiviimmät, esiintyy erinomaisella 
temperamentilla, esitetään erittäin hyvin, selkä elää liikkeessä. 
 
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: Imatra 12.7. Martti Hirvonen AVO 1 (a-5, b-11, c-9, d-13, e-3, f-4 = 45 pist). Alkumakaus 
tutkitaan, aloittaa verkkaisen ja vähän ”haparoivan” jäljestyksen; ensimmäinen osuus melko tarkkaa jäljestystä, 
kulma tarkasti, osoittaa makauksen vähän heikosti; toinen ja kolmas osuus tarkkaa ja sopivan vauhtista 



jäljestystä aivan jäljen päällä kulkien, toinen kulma tarkasti ja osoittaa makauksen hyvin; jää nuuhkimaan kaatoa; 
alkukankeuden jälkeen erinomainen jäljestäjä. 
 
DAZZLINGTAILS DIPPED IN LIQUORICE 57071/12 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 
Jäljestämiskokeet: Imatra 12.7. Heikki Vesikko AVO 1 (a-5, b-12, c-8, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Osoitettiin lähtö-
makaus jälkikomennolla, nopeä lähtö, etenee maavainulla lähes tarkasti jäljen päällä; pysähtyy makuilla, joskin 
toiselle makuulle pysähdytään tehden siihen toisen ylityksen; kolmannen osuuden alussa huomio kiinnittyy 
hirven poikkijälkeen, selviää siitä jälkikehoituksella; saapuu kaadolle, käy ohjaajan luona, palaa kaadolle ja 
pysähtyy. 
 
DAZZLINGTAILS EXCLUSIVELY YOURS 35379/13 s.21.5.2013 i. Fi & Ee Mva Benchmark Indigo e. 
Benchmark Chill'n Thrill kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu jollä 
hyvän mallinen kaunis pää, hyvä kaula, erittäin hyvä ylälinja, hyvät raajat joissa kulmauksia voisi olla aavis-
tuksen enemmän, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen NUO ERI 1 SA 
PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean kokoinen, selvän sukupuolileiman omaava 
narttu jolla hyvät mittasuhteet, varsin hyvät pään linjat, hieman kevyehkö kuono, riittävästi kulmautunut edestä, 
riittävä eturinta, hyvin kulmautunut takaa, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, liikkuu hyvin sivulta, edestä ja takaa, 
oikealaatuinen karvapeite ei tänään parhaimmillaan. Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania NUO ERI 1 
SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head with good expression, correct front and rear, good 
ribcage, moves well. Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
23 kk, hyvät mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, pää ja ilme, tummat silmät, kuono saisi olla vahvempi ja alaleuka 
leveämpi, eturintaaa tarvitaan lisää, hyvät viistot joskin hieman lyhyet olkavarret, hyvä tilava runko, hieman lyhyt 
kapea lantio, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä turkki, hapsut ja häntä, kapeat takaliikkeet, liikkuu sivulta hyvällä 
askeleella. Savitaipale RN 2.5. Johan Juslin NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rodun-
omainen runko ja olemus, pää ei riittävän vahva, hyvä kaula, kevyt luusto, vahvat käpälät, hyvä ylälinja, haluaisin 
enemmän tilavuutta takaosaan, liikkuu hyvin. Mikkeli RN 9.5. Eeva Resko NUO ERI 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen nuori narttu, kaunis pää, tummat silmät, kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut 
edestä, riittävät takakulmaukset, reisi voisi olla leveämpi, tiivis runko joka voisi olla hieman paremmin kaareu-
tunut. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet omaava, tyylikäs narttu jolla on hyvä kallo ja ylälinja, turhan kapea pää, erittäin kapea kuono, pienehköt 
silmät, rungon täytyy täyttyä, se on varsinkin edestä vielä kapeahko, suorahkot lavat, korkeat kintereet, kevy-
ehkö luusto, esiintyy reippaasti, liikkeet voisivat olla tehokkaammat. 
 
DAZZLINGTAILS FOOTPRINT FAIRYTALE 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: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A 
little bit heavy in head, correct front and rear, good ribcage, could have more powerful movements. Savitaipale 
RN 2.5. Johan Juslin NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen narttu jolla hyvä 
raajaluusto, liian taakse laskeva lantio heijastuu takaliikkeisiin, kaunispiirteinen pää jonka pitäisi olla kuivempi, 
hyvä turkki. Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis, 
hyvin rakentunut narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää, hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, eturintaa 
voisi olla aavistuksen enemmän, hyvä ylälinja ja raajat, hyvälaatuinen karva, lantio voisi olla hieman pidempi, 
koira voisi olla liikkuessaan ryhdikkäämpi. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice dark eyes, good head, good chest, good shoulder placement, 
short coupled, good width of thigh, neat feet, moved well using her tail, good presentation. Mikkeli KV 26.7. 
Hannele Jokisilta KÄY ERI 2. Mäntyharju RN 8.8. Marja Talvitie AVO EVA. Kotka KV 15.8. Tiina Taulos 
KÄY EH 2. Kouvola RN 11.10. Tuula Savolainen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-
vuotias, kompakti kokonaisuus, hyvä ylälinja, kaula liittyy sulavasti lapoihin, hyvät pään linjat, kaunis huulilinja, 
tummat silmät, pehmeä ilme, hyvä eturinta, hyvät suorat eturaajat, hyvä rungon tilavuus, polvikulmaa kaipaisin 
hieman enemmän, suorahkot olkavarret, hieman luisu lantio, yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä 
taka-askel voisi olla tehokkaampi, hyvä karva ja hapsut. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.5. Karla Sohlman AVO 0 (0 pist). Elsa tutkii alkumakauksen hyvin ja saatetaan 
erinomaisesti jäljelle; alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään maavainua; melkein heti 10 metriä krepi-
tyksen jälkeen alkaa pyöriminen jäljen molemmin puolin, voltataan takaisin lähtömakaukselle ja sieltä oma-
toimisesti matka jatkuu; ensimmäisellä osuudella pieniä pyörähdyksiä tehden kulmalle, jossa makuu tutkitaan 
hyvin ja kulma tarkasti; pätkä kakkososuutta hyvin jälkitarkasti mutta sitten otetaan paluujälki, ensimmäinen 
hukka; uuden alun jälkeen loppuosuus melko jälkitarkasti toiselle kulmalle, jossa makuu tutkitaan hyvin ja kulma 
mennään tarkasti; kolmatta osuutta taas puoleen väliin hyvin, mutta sitten Elsa ottaa taas paluujäljen, toinen 
hukka; uuden alun jälkeen sama toistuu vielä kerran ja koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti; tämä 
ensikertalainen osoitti välillä osaavansa käyttää nenää, harjoitusta lisää, niin työtehtävä pysyy kirkkaana 
mielessä koko matkan. Imatra 7.6. Riitta Helle AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Koiralle osoitetaan 
alkumakuu mikä tutkaillaan yhdessä ja sitten hyvin valjaista pitäen ohjaten matkaan; koira jäljestää mukavaa 
kävelyvauhtia pääosin maavainua käyttäen; kaikki osuudet jäljestetään hyvin jäljellä, joka osuudella tehdään 
vain yhdet pienet suunnantarkistukset; ensimmäinen kulma tarkistetaan takaa ja sivulta ja sitten uusi suunta 
löytyy, edetään noin 10 metriä ja käydään vielä kulmalla varmistamassa, että suunta on varmasti oikea; toinen 
kulma jäljen mukaisesti; molemmat makuut merkataan erinomaisesti; kaadolle suoraan ja se kiinnosti kovasti; 



hieno rauhallinen suoritus. Savitaipale 27.6. Mari Myllynen AVO 1 (a-5, b-10, c-10, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). 
Koiralle osoitetaan lähtömakaus josta ohjattuna pääosin maavainuiseen sopivavauhtiseen jäljestykseen; ensim-
mäinen ja kolmas osuus edetään monin pyörähtelyin, toinen osuus jälkitarkkaa; molemmat kulmat rengastaen, 
ensimmäinen makaus hutaisten, toinen makaus hyvin merkaten; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään 
pisteisiin vaikuttaa hätäinen makausten merkkaus ja pyörähtelyt; hieno äänetön jälkityö. Luumäki 2.8. Satu 
Savolainen-Pulli VOI 2 (37 pist). 
 
DAZZLINGTAILS HOTTI HOTIMPI HOTTIS 20973/15 s.19.2.2015 i. C.I.B Fi &Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-14 
RigaW-15 Triplet Varangian e. Dazzlingtails Dipped In Liquorice kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Kouvola RN 11.10. Elena Ruskovaara PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Reipas, tanakkarunkoinen, hyvät mittasuhteet omaava, pentuvillassa esitetty pentu, varsin hyväilmeinen 
nartun pää, sopivasti kaulaa, keskivahva raajaluusto, lupaava rungon malli, voimakkaat takakulmaukset, oikea 
tapa käyttää häntäänsä, vielä kovin pehmeä ja rullaava ylälinja liikkuessa, hyvä askelpituus ja yhdensuuntainen 
liike, hauska käytös ja esiintyminen. 
 
DEBBIE'S ARDBEG SUPERNOVA 25973/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. Fi 
& No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellently set and angulated legs, but I would prefer a 
little bit more angulated shoulders, nice shape of ribs, very nice head and neck, nice coat, movement and 
temperament. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä kovin 
pentumainen yleisvaikutelma, söötti pää ja ilme, hyvä selkälinja, antaa hieman pitkärunkoisen vaikutelman, 
normaalit raajojen kulmaukset, rungon täyteläisyys tulee ajan myötä, hyvä hännän kiinnitys, hyvät joustavat sivu-
liikkeet ja hyvä turkki. Keminmaa RN 24.5. Tuula Savolainen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 13 kk, vielä pentumaiselta vaikuttava nuori narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää jossa 
pehmeä ilme, kuono saa vielä vahvistua, hyvä eturinta, edestä vielä hieman kapea, hyvä tilava rintakehä, 
hieman lyhyt rintalasta, vahva leveä lantio, hyvin kulmautunut takaa, hieman suorat lavat, viistot joskin lyhyet 
olkavarret, edestakaisliikkeet saavat vielä vakiintua, hyvä sivuaskel, hyvä karvan laatu ja hapsut. Rovaniemi RN 
22.8. Eeva Rautala JUN ERI 2. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pää, kuono-osa saa vielä vahvistua, hyvä kaula, vielä hieman 
pyöreyttä selkälinjassa, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu riittävällä askeleella mutta kovin kapeasti ja 
tehottomasti takaa, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja NUO ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced bitch with good proportions, sweet head and expression, nice neck and 
shoulders, a bit straight in upper arm, well developed chest for age, enough angulation behind, steady mover, 
could have had a little bit more reach, correct amount of coat, happy temperament. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 13.6. Nina Janné SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Ristijärvi 4.7. Niina Lukkariniemi AVO 2 (36 pist). Siikalatva 2.8. Rauno Koskinen AVO 2 
(38 pist). 
 
DEBBIE'S BUNNAHABHAIN DARACH 25972/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow 
e. Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Taipumuskokeet: Kolari 28.8. Nina Janné SPA 1. 
 
DEBBIE'S HEART OF COURAGE Fi 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 
Jäljestämiskokeet: Kittilä 15.8. Eino Jämsä VOI 1 (42 pist). Kittilä 16.8. Marika Ahola VOI 2 (39 pist). Kolari 
30.8. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-9, e-3, f-5 = 45 pist). Saaralle osoitetaan lähtömakaus, jonka se 
pikaisesti tutkii; aloitetaan hyvin etenevä ja jälkitarkka jäljestys, työtä tehdään jälkiuralla tai sen välittömässä 
läheisyydessä koko jäljestyksen ajan; kulmat selvitetään hyvin rengastaen, katkokulma samoin; makauksista 
yksi osoitetaan pikaisesti pysähtyen, muut yli tai ohi huomioimatta; kaadolle tullaan suoraan, sorkan tutkii ja jää 
vierelle; hyvä suoraviivainen esitys tänään; makaukset saisivat kiinnostaa enemmän. 
 
DEBBIE'S HEART OF THE SUNRISE Fi & Se & No & Pohj Jva 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 10.1. Zofia Konderla, Puola KÄY ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, 
excellent forechest, excellent shape of ribs, very nice female head with beautiful eyes, nice neck, nice coat, 
movement and temperament. Raahe RN 31.1. Tiina Illukka KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää jossa kulmakaaret saisivat olla selvemmät, kapea edestä, luusto saisi olla 
voimakkaampi, hyvä ylälinja ja takakulmaukset, ahtaat takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet. Jämijärvi RN 21.3. Paavo 
Mattila KÄY ERI 1 SA PN4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut narttu jolla hyvät 
mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän ja runko voisi olla hieman 
täyteläisempi, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvä karvapeite ja liikkeet, miellyttävä luonne. Oulainen RN 2.5. Tuula 
Pratt KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä kallon ja kuonon suhde, riittävä otsapenger, 
hyvä kaula, eturinta voisi olla hieman täyteläisempi, muuten hyvä rintakehä, riittävät raajojen kulmaukset, aavis-
tuksen pitkä lanneosa ja köyristää helposti lannetta liikkeessä, erinomainen turkin laatu, riittävä askelmitta. 
Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttu-



mainen kokonaisuus, hyvät pään linjat, voisi olla kauttaaltaan hieman vankempi, hyvä ilme, riittävä kaula, 
avoimet kyynärpäät, voisi olla vahvempi luusto, hieman litteä runko, hyvät reidet, riittävät polvikulmaukset, 
kaunis kaula, hyvä luonne, liikkuu hyvin oikealla asenteella. Rovaniemi RN 16.5. Katja Korhonen KÄY H. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman 
antava narttu jolla miellyttäväilmeinen pää, hyvät korvat, kaunis ylälinja, hyvä eturinta ja runko, tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa, hieman luisu lantio, hyvä karvan laatu, keskivahva raajaluusto, liike yhden-
suuntainen edestä ja takaa, sivuliike saisi olla kattavampaa ja voimakkaampaa, miellyttävä luonne. Kajaani RN 
24.5. Astrid Lundava, Viro KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mitta-
suhteet, kaunis pää ja ilme, elegantti kaula, erinomainen selkälinja, tasapainoisesti kulmautunut, korrekti edestä, 
liikkuu hyvällä askeleella.  Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI 2 SA. Oulu KV 12.7. Victor 
Lobakin, Azerbaidzhan KÄY ERI 1 SA. Kemi KV 19.7. Wilma Weijmans-Strijbos, Alankomaat KÄY ERI 1 SA 
PN4. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, 
lovely head, long neck, little bit short arm, short croup, too sloping croup. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro 
KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, excellent size, feminine enough, correct head 
and expression, excellent earset, topline should be better, excellent front angulations, needs more in rear, needs 
more forechest, very good ribcage, excellent coat quality and colour, close behind and in front, needs better 
head carriage and stronger topline on the move. 
Jäljestämiskokeet: Ylitornio 14.6. Niina Lukkariniemi VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Rauhoi-
tettu ohjattu lähtö, josta alkaa pääosin maavainuinen maastoon sopivaa kävelyvauhtia etenevä jäljestys; suorat 
osuudet jäljen päällä ja välittömässä läheisyydessä; merkkaa kaikki makaukset; ensimmäinen kulma, jolla katko, 
haistaa uuden osuuden noin 10 metriä ennen veretyksen loppua ja oikaisee suoraan sinne; toinen kulma 
pienellä tarkistuslenkillä ja kolmas takavarmistuksella; kaadolle suoraan, nuuhkii ja nuolee; erinomaista ääne-
töntä ja eleetöntä jäljestystä. Siikalatva 2.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (49 pist). Pyhäntä 16.8. Juha Junkala VOI 
1 (46 pist). Pyhäntä 6.9. Jyrki Rasinpää VOI 1 (48 pist). Petäjävesi 13.9. Petri Pelkonen VOI 1 (44 pist). Kolari 
30.8. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvin ja huolella suoritettu lähtö, Elsa 
jäljestää hyvin jäljestykseen sopivaa vauhtia; suorat osuudet pääosin jäljen päällä tai aivan sen välittömässä 
läheisyydessä, vain muutama pyörähdys ja pisto jäljen sivuun; kulmat selvitettiin rengastaen, katkokulma parilla 
laajalla kaarroksella; makauksista kolme pysähdyttiin osoittamaan; kaadolle tultiin suoraan, sorkka kiinnosti ja jäi 
viereen; hieno suoritus lähes helteisessä säässä. Säkylä 19.9. Markku Sällylä VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-14, e-3, f-
5 = 46 pist). Erittäin tarkka ohjaus lähdössä; oikein kivaa vauhtia, välillä ilma- ja maavainua käyttäen, tekee 
pieniä pistoja jäljen molemmin puolin; ensimmäinen katkokulma edetään nopeasti, kaartaen ulkopuolelta ja 
lopuksi jäljentekijöiden jälkiä pitkin; kaikki makuut merkataan ja kulmat myös hienosti; suorilla osuuksilla tekee 
edelleen tarkistuksia jäljen molemmin puolin, palaa kuitenkin aina takaisin; tarkistuksia tehdään sen verran 
paljon, että se hieman vaikeuttaa tehokasta etenemistä; tulee kaadolle, josta on hyvin kiinnostunut; hyvä 
suoritus. Säkylä 20.9. Rauno Koskinen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Koira ohjataan jälkityöhön, 
jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia; kaikki osuudet jälkiuralla, mutta tehdään riistanjälkien 
tarkasteluita jokaisella osuudella; makauksista koira merkkaa kolme; ensimmäisellä kulmalla ollut katko selviää 
ihmisjälkiin tukeutuen, toinen kulma takalenkillä ja kolmas kulma hyvin; kaadolle suoraan, se kiinnosti. 
Jäljestämiskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Ristijärvi 23.10. Jouko Heikkinen VAHI 0. 
 
DEBBIE'S LAGAVULIN FEIS ILE 25970/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. Fi 
& No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Taipumuskokeet: Janakkala 13.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
DEBBIE'S LAPHROAIG TRIPLEWOOD Ee JMva 25971/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin 
Seventh Shadow e. Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size, I would prefer a little bit shorter body, excellent set and angulation of legs, excellent topline, 
excellent forechest and shape of ribs, very nice head and neck, nice coat, movement and temperament. 
Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 months 
old, correct type, typical head, correct bite, good eye, correct skull and stop, well set ears and tail, well sized and 
proportioned, quality coat, good front, excellent movement, well presented. Turku KR 8.8. Helene Björkman, 
Ruotsi JUN ERI 3. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi JUN ERI 1. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke 
Paulsen, Norja NUO ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 månader gammal tik 
av utmärkt typ, vackert feminint huvud, härliga ögon, korrekt öronansättning, ok hals, utmärkt rygg, kors och 
svansansättning, härlig substans, bra bröstkorg, moderat vinklad fram som bak, beväger sig glimtvis med 
harmoniskt och bra steglängd fram som bak, utmärkt pälsstruktur. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja 
KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, good proportions, feminine head, could 
have been stronger in muzzle, nice neck, a little straight in shoulder, well developed body, a little flat feet, 
normally angulated behind, a little short in croup, steady mover, happy temperament, good quality coat. 
Taipumuskokeet: Janakkala 13.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 26.4. Juhani Heikniemi AVO 3 (a-3, b-2, c-5, d-6, e-3, f-3 = 22 pist). Betty 
ohjataan alkumakaukselta jäljelle, työtä tehdään rauhallista vauhtia pääosin maavainulla, koko jäljen matkalla 
Betty tekee melko paljon erilaisia tarkistuksia; ensimmäinen kulma merkataan, mutta uuden suunnan löytyminen 
vaatii paljon lenkitystä; toinen kulma merkataan nopeasti ja sitten uudelle suunnalle, arpominen ensimmäisen 
ojan ylityksessä vei aikaa sen verran että tuloksena oli hukka; viimeisellä suoralla paremmat hajut veivät toiseen 
hukkaan; kaadon haki ilmavainulla hieman jäljen sivusta. Hämeenlinna 17.5. Karla Sohlman AVO 1 (a-5, b-11, 
c-10, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Betty tutkii lähtömakauksen ja saatetaan hyvin työtehtävään, alkaa sopiva-



vauhtinen jäljestys jossa käytetään maavainua; kaikki osuudet kuljetaan jälkitarkasti, matkan aikana tehdään 
vain parit todella pienet pyörähdykset jäljen sivuun, ei edes toisen osuuden loppupuolella edestä lähtevä iso 
metso aiheuttanut päänvaivaa; ensimmäinen kulma makuu hyvin tutkien, kulma teettää vähän töitä mutta 
ratkeaa parilla ohjaajan muistutuksella; toinen kulma tarkasti, makuu hyvin merkaten; kaadolle suoraan ja sitä 
jäädään tutkimaan; erittäin hieno suoritus Bettyltä tänään, tuli osoitettua että nenä jälkityöhön on hallussa, 
pisteitä pudottaa ensimmäinen kulma; hyvä Betty. Hämeenlinna 2.8. Piia Kairenius AVO 2 (30 pist). Janakkala 
6.9. Esa Pekkarinen AVO 1 (47 pist). 
 
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 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 1 SA PN2 SERT FI MVA VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulation of 
legs and shoulders, excellent forechest, excellent shape of ribs, nice head and neck, nice coat, movement and 
temperament. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasa-
painoinen kokonaisuus, hyvä pää joka voisi kauttaaltaan olla pidempi, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, kevyt 
luusto, liikkuu ryhdikkäästi mutta etuaskel saisi olla varmempi, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo 
Buvik, Norja VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, compact and plenty of 
substance, sweet head bu could have had a bit more strength, nice neck and shoulders, a little straight in upper 
arm, well angulated behind, steady mover with happy wagging tail, coat not in the best condition today, happy 
temperament. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 3.5. Hannu Palonen VOI 3 (a-3, b-4, c-4, d-10, e-3, f-2 = 26 pist). Reipas lähtö, 
alkuun tarkkaa jäljestystä; katkokulmalla useita lenkkejä, joista viimeinen johtaa hukkaan; kaikki makuut tarkis-
taen, samoin toinen kulma; kolmannella kulmalla suoraan yli, hukka; viimeisen makuun jälkeen hieman jäljen 
sivussa kulkien; kaatokäytös hyväksytty. Tornio 24.5. Marika Ahola VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-11, e-3, f-4 = 43 
pist). Innokas ohjattu lähtö, alkumakaus ei kiinnosta; Cindy ryntää jäljelle aloittaen pääsääntöisesti maavainuisen 
ja lujavauhtisen jäljestyksen, jäljestys etenee osin jälkitarkasti ja on ihan jäljen tuntumassa; kaikilla osuuksilla 
tehdään pari pientä tarkistusta, toisen ja kolmannen makauksen kohdalla Cindy tekee määrätietoiset laajat lenkit 
jäljen vasemmalle puolelle ja neljännellä makauksella yritetään samaa mutta hakkuujäte estää tekemästä toistu-
van virheen; Cindy merkkaa hyvin toisen, kolmannen ja neljännen makauksen, ensimmäinen makaus kävellään 
yli ilman noteerausta; ensimmäinen kulma, jossa katko, selviää yhdellä kaarroksella, veretetyt kulmat taittuvat 
tarkasti; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnostaa; hyvä jälkityö jota himmentää makauksilla toistuva sivuttais-
tarkistusvirhe. Keminmaa 7.6. Ville Porthan VOI 2 (a-5, b-8, c-7, d-11, e-3, f-3 = 37 pist). Cindy saa ohjatun 
lähdön; kaikki makaukset merkataan; ensimmäisellä ja viimeisellä osuudella riistantarkastuslenkit, joista kuiten-
kin omatoimisesti jäljelle, toinen ja kolmas osuus suoraviivaisesti; toisen ja kolmannen kulman rengastaa ulko-
kautta narun mitalla; katko ensimmäisellä kulmalla joka kuljetaan veretyksen loppuun, Cindy yrittää rengastaa 
hienosti kaksikin kertaa mutta uutta alkua ei vain löydy ja Cindy päättää lähteä lopulta paluujäljelle, tästä anne-
taan hukka ja uusi alku osoitetaan toisen osuuden alusta; sorkka löytyi ja jää nuolemaan; vauhti oli miellyttävä 
koko jäljestyksen ajan. Ristijärvi 4.7. Niina Lukkariniemi VOI 1 (48 pist). Kuhmo 19.7. Ville Porthan VOI 1 (45 
pist). Pyhäntä 16.8. Ville Porthan VOI 1 (46 pist). Sodankylä 6.9. Aila Pekkarinen VOI 1 (47 pist). Petäjävesi 
13.9. Petri Pelkonen VOI 1 (46 pist). Kolari 30.8. Jouni Simonen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). 
Ohjattu lähtö, Cindy jäljestää reippaasti jäljen päällä edeten; ensimmäinen osuus erinomaista jäljestystä makaus 
merkaten, ensimmäinen kulma suoraviivaisesti; toinen osuus hienoa työskentelyä, ainoastaan makaus ohite-
taan, katkokulma ilman ongelmia; kaksi viimeistä osuutta loistavaa jäljestystä makaukset merkaten; sorkalle 
koira tulee suoraan ja osoittaa siihen kiinnostusta; erinomainen suoritus. 
 
DEBBIE'S LUCKY DAISY 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: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola KÄY ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportions of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, I would prefer a 
little bit more angulation of shoulders, excellent forechest and shape of ribs, very nice female head, very nice 
coat, movement and temperament. 
Jäljestämiskokeet: Ristijärvi 4.7. Mauri Iskanius VOI 3 (23 pist). 
 
DEBBIE'S LUCKY SASSETTE 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 10.1. Zofia Konderla, Puola KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs but I would prefer a 
little bit more angulation of shoulders, excellent forechest and shape of ribs, very nice female head and neck, 
nice coat. movemnet and temperament. Raahe RN 31.1. Tiina Illukka AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin 
kulmautunut etuosa, saisi olla paremmin kulmautunut takaa, vahva lanne, liikkuu hyvin. Oulainen RN 2.5. Tuula 
Pratt KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen narttu jolla kaunis kaulalinja, hyvä 
selkälinja, aavistuksen pitkä lanneosa, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen rungon voimakkuus, oikein hyvät 
joustavat liikkeet, runsas turkki. Rovaniemi RN 16.5. Katja Korhonen AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen narttu joka esitetään tänään liian tuhdissa kunnossa, miellyttäväilmeinen pää, 
hyvät korvat, hyvä kaulan pituus, hyvä eturinta ja kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, hyvät etukulmaukset, saisi 



kulmautua takaa voimakkaammin, hyvät käpälät, liikkuu rodunomaisesti riittävällä askelpituudella, miellyttävä 
luonne, palkintosija johtuu tänään reippaasta ylipainosta. Keminmaa RN 24.5. Tuula Savolainen KÄY ERI 1 SA 
PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, hyvä ylälinja ja hyvät mittasuhteet, oikea-
linjainen pää, pehmeä ilme, tummat silmät, hyvä huulilinja, kuono voisi olla hieman pidempi, hyvä eturinta, tilava 
rintakehä, hieman kapea luisu lantio, hyvin kulmautunut takaa, hieman lyhyet joskin viistot olkavarret, hyvä 
häntä. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI. Rovaniemi RN 22.8. Eeva Rautala KÄY ERI 1 
SA PN1 SERT VSP. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, hieman alhainen hännän kiinnitys, 
liikkuu riittävällä askeleella mutta voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, hyvä karvan laatu, hieman pyöreyttä 
lantiossa. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type with correct proportions, feminine head, could have had more strength, nice neck, little straight in 
shoulders, good bone, balanced in angulation, a little short in croup, moves steady with enough reach, ok coat, 
happy temperament. 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 7.6. Ville Porthan VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-11, e-3, f-4 = 41 pist). Lähtö osoite-
taan Saselle; makauksista osoittaa ensimmäisen, toisen ja neljännen, kolmas makaus nuuhkaistaan vauhdista; 
ensimmäinen kulma tarkasti, katko toisella kulmalla, joka oikaistaan suoraan kolmannelle osuudelle käymättä 
veretyksen lopussa, kolmas kulma hieman pidemmällä tarkastuslenkillä; jäljestystyö aaltoilevaa ja useita 
tarkistuslenkkejä ensimmäisellä, toisella ja neljännellä osuudella, kolmas osuus hyvää suoraviivaista jäljestystä 
joka ei herpaannut edes metsäkanalinnun pompusta; sorkka löytyy ja jää paikalleen. Muhos 28.6. Kari Grönman 
VOI 2 (a-4, b-7, c-6, d-10, e-3, f-3 = 33 pist). Koira tutkii alkumakuun josta ohjatusti jäljelle; koira aloittaa leppoi-
saa kävelyvauhtia etenevän sekä maa- että ilmavainuisen jälkityön joka etenee aaltoillen veriuran molemmin 
puolin; joka osuudella runsaasti tarkistuksia jäljen sivuille, osalta palaa itse, osalta kehoituksin; muutamaan 
otteeseen koira pysähtyy syömään heinää, jatkaa kehoituksin; makauksista merkkaa ensimmäisen ja kolman-
nen, muut yli; ensimmäinen kulma, jolla katko, ensin rengastaen, sitten jalanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle; 
toinen kulma pienellä tarkistuksella, kolmas oikaistaan; tänään kokonaisajan ylitys ja runsaat tarkistelut 
pudottavat palkintosijaa. Kuhmo 19.7. Ville Porthan VOI 2 (35 pist). Pyhäntä 16.8. Ville Porthan VOI 2 (39 pist). 
Sodankylä 6.9. Aila Pekkarinen VOI 2 (38 pist). Kolari 30.8. Jouni Simonen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 
= 48 pist). Ohjattu hyvä lähtö, koira lähtee jäljestämään innokkaasti jäljen päällä edeten; ensimmäinen osuus 
reipasta ja jälkitarkkaa jäljestystä makaus merkaten; ensimmäisellä kulmalla Sase etsii tovin seuraavan osuuden 
alkua, mutta löytää sen; loput kolme osuutta koira jäljestää jäljen yli risteillen, mutta reippaasti; makaukset 
merkataan hyvin; katkokulma selviää vaivatta, samoin viimeinenkin kulma; sorkalle koira tulee suoraan ja jää 
nuolemaan sitä; erinomainen suoritus. 
 
DELICHON CIRRUS Fi & Se Jva 54299/06 s.14.11.2006 i. C.I.B Fin & Lv & Ee Mva LvV-10 Francini’s 
Pensierostupendo e. Delichon Brambleberry kasv. Kati Härkönen 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen narttu, kaunis ilmeikäs pää, kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvä ylälinja ja hyvä-
asentoiset raajat, karva vielä erinomaisessa kunnossa, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kouvola RN 7.3. Pirjo 
Aaltonen VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-vuotias, sopusuhtainen hyvä-
kuntoinen veteraaninarttu, oikeat mittasuhteet, selvä sukupuolileima, varsin hyvät pään linjat, tyypillinen ilme, 
hyvä eturinta, hyvin kulmautuneet raajat, hieman pitkä lanneosa, hyvä karvapeite, esiintyy iloisesti ja liikkuu 
hyvin. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta VET ERI 1 SA PN2 VASERT ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 8½-vuotias, reipas ja ryhdikäs veteraani, kaunis pää, miellyttävä ilme, tyylikäs kaula, hyvä ylä-
linja, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvä rinnan syvyys, hieman pitkä lanneosa, oikea karvan laatu, vetävät 
ryhdikkäät liikkeet, iloinen luonne. Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PN2 VASERT ROP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, kauniissa näyttelykunnosa, hyvän mallinen pää, 
kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko, hyvä luusto, erittäin hyvä karvapeite, liikkuu hyvin, mielyttävä käytös. 
Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila VET ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu joka 
voisi olla aavistuksen lyhyempi, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, hyvä ylälinja, erittäin hyvät raajat, karva 
vielä erittäin hyvässä kunnossa, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie VET ERI 
1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka, erittäin hyvän tyyppinen, hieman lyhytpäinen tyttö, 
hyvä kaula ja ylälinja, pitkähkö lanneosa, riittävät etu- ja takakulmaukset, hyvä häntä, liikkuu löysästi edestä. 
 
DELICHON DRIPDROP 44010/10 s.10.7.2010 i. Westerner Cisco Kid e. Fi & Se Jva Delichon Cirrus kasv. Kati 
Härkönen 
Tottelevaisuuskokeet: Tuusula 27.6. Harri Laisi ALO 1 (177 pist). Heinola 28.6. Ossi Harjula ALO 2 (150,50 
pist). Helsinki 5.9. Pirkko Bellaoui AVO 0 (131,50 pist). 
 
DELICHON FLYING ADDER Lt Mva 49990/13 s.8.9.2013 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Fi 
& Se Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Näyttelyt: Kouvola RN 11.10. Tuula Savolainen VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias 
nuori narttu, voisi mittasuhteiltaan olla hieman lyhyempi, kaula voisi liittyä sulavammin lapoihin, hieman voimak-
kaat otsaluut, kaunis huulilinja, hyvät tummat suuret silmät, hyvä eturinta joskin edestä hieman kapea, viistot 
hieman lyhyet olkavarret, tilava runko, hieman lyhyt rintalasta, leveä lantio, polvikulmaa toivoisin hieman enem-
män, hyvä karvan laatu, riittävät hapsut, yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeeessä taka-askel saisi olla 
tehokkaampi. 
 



DELICHON FLYING EAGLE 49991/13 s.8.9.2013 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Fi & Se 
Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Taipumuskokeet: Luumäki 11.7. Meerit Kuparinen SPA 1. 
 
DEVIL'S LEGACY BEAUTY AND SWEETIE Fi & Ee & Lv Mva 18861/10 s.4.2.2010 i. Backhills Scandinavian 
Style e. Fi & Ee Mva Carrier Electric Blue kasv. Erika Savakko 
Näyttelyt: Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia VAL ERI 1 SA PN1 VSP. 
 
DEVIL'S LEGACY BETTY BOOB 21848/10 s.28.2.2010 i. Lt & Lv Mva Isabeau Black Petrs e. Fin & Ee Mva 
Carrier Snowstar kasv. Erika Savakko 
Näyttelyt: Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi AVO ERI 1. 
 
DREAM BELL’S ADA 43812/14 s.29.7.2014 i. Benchmark Sinning Musk e. Northworth Crash Test kasv. Jaana 
Räisänen 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaiset mittasuhteet ja vahvuusaste, hyvän pituinen ja vahvuinen pää jonka linjat saavat vielä kehittyä, hyvä 
kaula ja runko, eturintaa saa tulla lisää, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hyvät edestakaiset liikkeet, 
liikkuu hyvin sivulta, miellyttävä käytös, esiintyy hyvin. Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen PEN 1 KP 
ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen pentu, kuonon ja kallon 
ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, kuono-osa saisi olla vahvempi, hyvä kaula ja runko, hyvin kulmau-
tunut edestä ja takaa, liikkuu ja esiintyy hyvin. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, lupaava, erinomaiset mittasuhteet, kaunis kaula ja 
ylälinja, sievä nartun pää, kuono-osan tulee vielä täyteläistyä, ikäisekseen erinomainen runko, hyvä luusto, hvyin 
kulmautunut takaa, hyvä leveä reisi, hyvin rodunomainen kokonaisvaikutus, erinomainen hännän kiinnitys, 
liikkuu erinomaisella askeleella, erinomainen temperamentti. Pieksämäki KR 27.6. Leni Finne JUN ERI 1 SA 
PN1 SERT ROP. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 4 SA. Oulu KV 12.7. Victor 
Lobakin, Azerbaidzhan JUN ERI 3. Mikkeli KV 26.7. Hannele Jokisilta JUN ERI 1 SA. Iisalmi KV 2.8. Kurt 
Nilsson, Ruotsi JUN ERI 1 SA. Äänekoski RN 5.9. Tarja Hovila JUN ERI 1. Hämeenlinna ER 17.10. Ray 
Strudwick, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely chiselled head with good 
feminine expression, clean in neck, straight front, a shade long in loin which spoils her overall balance, strong 
quarters but would prefer more width. 
 
DREAM BELL’S ADELE 43815/14 s.29.7.2014 i. Benchmark Sinning Musk e. Northworth Crash Test kasv. 
Jaana Räisänen 
Näyttelyt: Pieksämäki KR 27.6. Leni Finne JUN ERI 2. Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson JUN EH 3. 
 
DREAM BELL’S AURORA 43814/14 s.29.7.2014 i. Benchmark Sinning Musk e. Northworth Crash Test kasv. 
Jaana Räisänen 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä vahvuus-
aste ja sukupuolileima, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvälinjainen pää, kuonon tulee vielä kehittyä, hyvä kaula, 
eturinta ja runko, hyvät raajat ja käpälät, hyvät edestakaiset liikkeet, sivuliikkeessä hyvä takatyöntö, etuaskel saa 
vielä pidentyä, miellyttävä käytös. Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntai-
semmat, kuono-osa saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis runko, liikkuu 
ja esiintyy hyvin. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunislinjainen, tällä hetkellä hieman pitkärunkoinen, ikäisekseen hyvä runko ja eturinta, eturaajat voisivat olla 
suoremmat, hyvät tiiviit käpälät, hieman kapea kallo, kuono-osan tulee täyteläistyä, hyvä leveä reisi, hyvin 
kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä askeleella, erinomainen temperamentti. Lapinlahti RN 13.6. Elena 
Adamovskaya, Venäjä JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type, good size, needs 
more bone, ribcage and chest, good head and expression, very good ears, correct hindquarters, good topline 
and coat, a little long in loin, good movement. 
 
DRIALTY ALL ABOUT ALMOND 34795/13 s.8.4.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. Northworth 
Juicy Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi NUO ERI 1 SA PN2 SERT VACA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 23 mänader, med eleganta linjer, feminint format huvud med fin uttryck, välvinklad fram och 
bak, djup och kompakt kropp, kraftig benstomme, typiska rörelser, bra pälskvalitet, trevlig temperament, väl-
visad. Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia NUO ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. A pleasing bitch, very merry temperament, on a smaller side, little refined but pleasing head and 
expression, soft mouth and eye, would prefer more forequarter angulation to balance with hindquarters, good 
bone, would prefer lower tailset and more compact in body, overall type very good. Imatra KR 6.4. Augustin 
Ionescu, Romania NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, nice head, correct front and 
rear, bit long in body, moves well, good quality of coat. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO 
ERI. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan AVO ERI 3. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-
Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced female with good angulation in 
front and rear, straight forelegs, clean neck, correct topline with good tailset, short in loin, good rear angulation, 
moves sound and true. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Outstanding bitch in quality and type, very beautiful head and expression, outstanding outline, very well 



built and balanced, excellent body substance and coat quality, bit narrow in front, unfortunately she is much 
better in standing than in movement. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO EH. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal tik av utmärkt typ, feminint välskuret huvud, vackra ögon, bra hals, manke, 
rygg, kors och svansansättning, bra substans, ok bröstkorg, moderat vinklad fram, välvinklad bak, är något 
berört när hon rör sig så hon blir något knytt under rörelser, utmärkt pälsstruktur. Jyväskylä KV 22.11. Karl 
Eddie Berge, Norja AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years, feminine head and 
expression, nice earset, correct bite, good neck and topline, nice croup and tailset, nice spring of rib, little long in 
loin, nicely angulated in front, little too much in rear, moves nicely in front, bit busy in rear, with a happy cocker 
tail, lovely coat, happy temperament. 
 
DRIALTY AMERICAN BEAUTY 34797/13 s.8.4.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. Northworth Juicy 
Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppi-
nen narttu, otsapengertä saisi olla hieman enemmän, kaunis kaula, hyvä runko, voisi olla aavistuksen lyhyempi, 
hyvät raajat, selässä hieman pehmeyttä, liikkuu kohtuullisen hyvin, miellyttävä luonne. Valkeakoski RN 14.5. 
Tanya Ahlman-Stockmari KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat pään mittasuhteet omaava, 
hyvän kokoinen narttu joka antaa itsestään tänään hieman ilmavan vaikutelman, etukulmauksia tulisi olla enem-
män ja eturinta hieman korostuneempi, rintakehässä saisi olla enemmän pyöreyttä, hieman jyrkkä lantio, oikean 
laatuinen karvapeite mutta tänään niukassa karvapeitteessä, toivoisin enemmän yhdensuuntaisuutta niin etu- 
kuin takaliikkeissä, miellyttävä käytös. Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Selvästi matalaraajainen, lanneosaltaan pitkä, hyvä pää ja korvat, kovin löysät kyynärpäät ja 
niukat etukulmaukset, liikkuu edestä leveästi ja löysästi, hyvä häntä ja karva. 
 
DRIALTY BURNING HEELS 20099/14 s.19.2.2014 i. C.I.E By & Cy Mva Northworth Jaggy Wood e. Drialty 
Head Over Heels kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct type, nice head, a little bit short in upper arm, correct front and rear, moves well. 
 
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: Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good feminine balanced head, adequate length of neck, good shoulder placement, 
short coupled, well angulated quarters, moves straight and true. 
 
EBEN’S MAKE WAY FOR MY GIRL 15113/15 s.17.12.2014 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Eben’s My Girl 
Rules kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Sweet perminent head with dark pigmentation, good reach of neck and forechest, would prefer more 
bone in legs, short body, nice angulation in rear, correct tailset, overall well proportioned, moved well with good 
stride and merry action keeping good topline. 
 
EBEN’S MY GIRL RULES 44012/12 s.3.7.2012 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Tva Great Escape Rules Are 
For Fools e. Fin & Ee Mva Ee VMva TlnVW-13 Fenbrook That’s My Girl kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen KÄY EH 2. Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker KÄY EH 2. 
Metsästyskokeet: Mäntsälä 10.10. Lauri Kanerva AVO – (6 pist). Mäntsälä 10.10. Lauri Kanerva AVO – (11 
pist). Hyvinkää 15.11. Arto Kurvinen AVO 3 (57 pist). 
 
ELMERS GOLDMINE BEAUTY VIVIENNE 31925/11 s.2.5.2011 i. Westerner Light The Sky e. Elmers Goldmine 
Zamantha Light kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Pori KV 1.8. Markku Kipinä AVO EH. 
 
ELMERS GOLDMINE CHARMING MOA 56305/11 s.10.11.2011 i. Westerner Light The Sky e. Elmers Goldmine 
Precious Heart kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva, hieman 
pitkä kokonaisuus jolle toivoisin selvemmän sukupuolileiman, vahva pää, hieman takaluisu kallo-osa, löysää 
kaulanalusnahkaa, hyvä purenta, hyvä kaula ja etuosa, tilava runko mutta pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut 
takaosa, oikea karvan laatu, korkea häntä, liikkuu hyvin sivulta. Kauhava RN 9.5. Marjatta Pylvänäinen-
Suorsa AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarakenteinen, pitkärunkoinen narttu, hyvä 
kuono-osa, voimakas otsapenger, hyvät korvat, hyvä kaula ja selkä, pitkä lanne, hyvä rungon syvyys, kapeat 
etu- ja takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet, liikkeessä kovin pitkärunkoinen, erinomainen karvan laatu. Ilmajoki RN 
1.8. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. 
 
ELMERS GOLDMINE CRISTAL WATER 56308/11 s.10.11.2011 i. Westerner Light The Sky e. Elmers 
Goldmine Precious Heart kasv. Helena Partanen 
Jäljestämiskokeet: Närpiö 25.5. Kari Grönman AVO 2 (a-3, b-7, c-6, d-10, e-3, f-4 = 33 pist). Koira ohjattuna 
jälkityöhön, koira aloittaa maastoon sopivaa vauhtia etenevän pääasiassa maavainuisen jälkityön; edetään 
aaltoillen veriuran päällä, joka osuudella tarkistuksia jäljen sivulle, joilta palaa itsenäisesti; ensimmäinen kulma 
lenkillä takaa, makuu merkataan; toinen kulma oikaistaan ja makuu jää huomiotta; kaadolle sivulta ja metrin 



päästä ohi aina hukkaan asti, uusi alku ja suoraan kaadolle, jossa sorkan nuuhki ja nosti; hyvä suoritus jota 
himmentää harmittava hairahdus aivan lopussa. 
 
ELMERS GOLDMINE DEEP LOVE 24378/12 s.9.3.2012 i. Westerner Light The Sky e. Fi Mva Elmers Goldmine 
Q’Sweet Little kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years old, good body proportions, wish for stronger foreface, correct bite, neck a bit short, shoulder could be 
more laid back, good topline, well angulated front and hindquarters, would prefer more coat on her, quite nice 
movement, good length of step, sufficient drive behind. 
 
ELMERS GOLDMINE IT'S MY OLGA 15742/04 s.23.2.2004 i. Flyers After Math e. Emmaboda Miracle kasv. 
Helena Partanen 
Näyttelyt: Ilmajoki RN 1.8. Reia Leikola-Walden VET ERI 1 ROP-VET. 
 
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 KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, 
very good type and size, feminine, correct head and expression, well set ears, very good neck, soft topline, 
correct tailset, too straight in front angulations, needs more forechest and deeper ribcage, well angulated behind, 
excellent coat quality and condition, too short croup, very soft in hocks while moving, needs better head carriage 
on the move. 
 
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: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, 
excellent type, size and proportions, very beautiful head and expression, excellent earset, beautiful topline, 
balanced angulation front and rear, needs forechest, excellent ribcage and body substance, excellent coat 
quality and colour, moves well but needs more power on action. 
 
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: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, 
very feminine, excellent type, size and proportions, lovely head but muzzle should be stronger, well set ears, too 
straight and narrow in front, excellent topline and tailset, well angulated behind, enough body substance for age, 
excellent coat quality and colour, moves well, needs better head carriage. 
 
ELMERS GOLDMINE YOUNG LADY GAGA 50316/10 s.9.8.2010 i. Fi & Se Jva Elmers Goldmine Quandy-Kid 
e. Emba's Let It Be Yolanda kasv. Helena Partanen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 26.4. Tuovi Henttu VOI 3 (a-1, b-4, c-3, d-8, e-3, f-1 = 20 pist). Milla puhkuu intoa 
jäljen alussa, nopea ohjaus jäljelle; Milla jäljestää reipasta vauhtia tukeutuen liikaakin ilmavainuun, koira osaa 
toki maavainun niin halutessaan; into ja ilmavainu kostautuvat kun Milla intoilee sorkkajälkien perään, Milla palaa 
muutaman kerran kehoituksesta mutta kahdesti tuomitaan hukat; ensimmäisellä ja kolmannella osudella ilma-
vainun takia Milla ohittaa katkokulman sisäkautta kun saa vainun jatkosta, toinen kulma rengastaen ja kolmas 
tarkkaan; ensimmäinen, toinen ja neljäs makuu merkataan hätäisesti ja kolmas ohi; keskittyessään Milla etenee 
hyvin mutta useita sorkkatarkistuksia tehdään myös; kaadon omisti; Milla osaa halutessaan jäljestää, motivaa-
tiota jälkeä kohtaan lisää. 
 
EMMABODA ESPRESSO C.I.B Fi & Se(n) Mva 34255/06 s.8.6.2006 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda 
Catwalk kasv. Aga Kilponen 
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Tiina Illukka VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, kaunis pää, pitkä kaula, hyvät kulmaukset, selkälinja hyvä seistessä mutta liikkeessä pehmeä, 
liikkuu hyvällä askelpituudella ja ryhdikkäästi. Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara VET ERI 1 SA PN4 ROP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen ja linjakas, jäntevä runko, aavistuksen pitkä lanne, 
miellyttävä ja vähän kuivunut pää, erittäin hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu ja esiintyy erin-
omaisella asenteella, kaunis pitkä etuaskel ja kauniisti kannettu häntä, hieno esiintyjä. 
 
EMMABODA GLAM GIRL 56638/11 s.1.10.2011 i. Two Pine’s Yup Yell e. C.I.B Fi & Se Mva Emmaboda 
Espresso kasv. Aga Kilponen 
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Tiina Illukka KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, melko kevyt pää jossa pienet silmät, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin. 
Lestijärvi RN 16.5. Markku Kipinä AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kevytluustoinen 
pienehkö narttu jolla saisi olla voimakkaammin kulmautunut etuosa ja täyteläisempi eturinta, kevyehkö ilmeikäs 
pää, hyvä purenta, silmät ja pää, liikkuu reippaasti hyvällä askeleella, turkin laatu ok, hyvä luonne. 
 
EXPENSIVE JOY DANIELLA RKF3641019 s.16.8.2012 i. Blek Fantom Invariable In Black e. Rus Irene’s 
Attractive Coquette kasv. Vladislav Penkin, Venäjä 
Näyttelyt: Mikkeli KV 26.7. Hannele Jokisilta VAL ERI 2 SA. 
 



FENBROOK BIRTHDAY GIRL C.I.E V-10 V-11 EeV-12 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: Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Very feminine, excellent proportions, lovely head and expression, correct ears and eyes, a bit upgright in 
shoulder, very good upper arm, lovely ribcage, enough angulation in rear, excellent coat quality, very steady 
mover, good reach and tail activity, excellent temperament. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia 
VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very pretty head, dark eyes, correct dentition, 
beautiful front, lovely sloping shoulders, short and cobby, good width of thigh, good muscletone, neat tight feet, 
moved well using her tail, level topline standing and on the move, excellent presentation. Helsinki KV 25.7. 
Hans Lehtinen VAL ERI 1 SA PN4. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine balanced head on clean neck, well placed shoulders, straight 
front, well ribbed, short coupled, level topline with correct tailset, well angulated quarters, compact and balanced, 
moves soundly. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen VAL ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Ryhdikäs kokonaisuus, hyvä pää mutta pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvä runko ja luusto, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä tehokkaalla askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 
6.12. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, compact 
body, sweet head and expression, could have a better laid shoulder, well angulated in front and rear, steady 
mover with happy wagging tail, could be a little bit higher on her legs, lovely coat quality. 
 
FENBROOK CAN’T LET YOU GO 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: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice type, a little bit shy temperament, correct ribcage, good front and rear, moves well, a little bit too short in 
croup. Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu jolla hyvä pää, hyvät rungon mittasuhteet, hieman etuasentoiset lavat, 
vankka runko, riittävät takakulmaukset, hyvälaatuinen turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. Varkaus KV 17.5. Jouko 
Leiviskä NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista rotutyyppiä oleva, kaunislinjainen, 
erinomainen sukupuolileima, erittäin kaunis pää jossa kauniit ilmeikkäät silmät, kaunis kaula ja selkälinja, hyvä 
tilava runko, erinomainen leveä reisi, erinomainen matala kinner, hyvä hännän kiinnitys, esitetään kauniissa 
kunnossa, erinomainen turkin laatu, liikkuu erinomaisella askeleella, saisi olla hieman varmempi luonteeltaan, 
hyvin rodunomainen kokonaisuus. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good eyes, correct dentition, nice front, good sloping shoulders, nice tight elbows, 
good bend of stifle, neat hocks, moved well, excellent presentation. Laukaa RN 11.7. Jose M Doval Sanchez, 
Espanja AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti AVO ERI 1 SA PN4. 
Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska AVO ERI 3. Suonenjoki RN 15.8. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 
3. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år 
gammal tik av utmärkt typ, välskuret feminint huvud, härlig uttryck, korrekt hals, manke, rygg, kors och svans-
ansättning, utmärkt substans, bra bröstkorg, bra benstomme och foter, beväger sig med fin flyt, ok färg, aning 
grov pälsstruktur. 
 
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 Fenbrook Birthday Girl kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Sweet feminine head with dark eyes, good reach of neck, forechest and upper arm, nicely boned legs, 
neat feet, good ribbed body, short body, rearquarters with good angulations, moved well with good stride with 
good action keeping topline. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lovely feminine balanced head, adequate length of neck, correct topline, deep in body, 
adequate rear angulation, cobby balanced outline, moved out well, just a shade wide in front. Helsinki KV 5.12. 
Vesa Lehtonen JUN ERI 1 HeJW-15 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs kompakti kokonai-
suus, hyvät pään mittasuhteet mutta pää saa kauttaaltaan vielä voimistua, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja 
luusto, liikkuu iloisella tehokkaalla askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja 
JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, compact with lot of substance, a little too 
round in skull, could have had a stronger muzzle, nice neck and shoudler, a bit straight in upper arm, normal 
angulation behind, a little short in croup, steady mover, good coat quality but does not need more, happy 
temperament. 
 
FENBROOK NOW I’M HERE 31501/14 s.27.4.2014 i. Fi Mva Keladity Wait Tan See e. Fenbrook Say No More 
kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin sopusuhtainen, hyvin rakentunut ja kehittynyt nuori narttu jolla oikeat mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvä 
ilme, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja hyvät kulmaukset, liikkeet ryhdik-
käät mutta etuaskel korkea. Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi JUN ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 1 år, söt tik av utmärkt modell, feminint huvud med fint uttryck, bra hals, stark 
rygg, harmonisk vinklad, bra kropp för åldern, fina rörelser när hon konsentrerar sig, bra päls, typisk tempera-
ment. Marttila ER 17.5. Virpi Montonen JUN ERI 1. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, correct dentition, good front, neat feet, good shoulder 
placement, good bend of stifle, correct tailset, good happy mover. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia JUN 
ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old, correct type, typical head with correct bite, good 



eye, well set ears, strong and compact with good substance, quality coat, correct angulations and movement, 
well presented. Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen JUN ERI 3. 
 
FENBROOK PRIME TIME C.I.B Fi & Lv Mva HeJW-10 LVV-14 20640/10 s.27.1.2010 i. Au Mva Royoni Ahead 
In Time e. C.I.B Fin & Ee Mva Manaca’s Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro 
Taipumuskokeet: Janakkala 13.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
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 Fenbrook Birthday Girl kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely type with good overall balance, pretty feminine head, clean in neck, correct front and rear 
angulation, short in loin, well rounded quarters, moved very sound and true. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen 
JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet mutta 
kuono-osa saa vielä voimistua, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt rintalasta ja kuroutuva alalinja, liikkuu ryhdik-
käästi hyvällä askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja JUN EH. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, on the small and light side, head should have had more 
strength, nice neck and shoulder, could have had more bone, well angulated behind, a little unsetteled in the 
move, happy temperament with wagging tail, needs lot of time to mature. 
 
FENBROOK SAY NO MORE 20365/08 s.26.2.2008 i. Se(n) Mva Quettadene Lancelot e. C.I.B Fin & Ee Mva 
Manaca’s Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eyes, good dentition, nice deep front, well placed shoulders, short coupled, good width of thigh, good 
muscletone, moved really well using her tail, excellent presentation. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia 
KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 8 years old, correct type, typical head, 
correct bite, well set ears and tail, well sized and proportioned, strong and compact, quality coat, correct 
angulations and movement, well presented. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia KÄY ERI 1 SA PN2 
VASERT. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 
years old, lovely type, lovely expression, well angulated, in movement topline not solid. 
 
FENBROOK TO THE MOON AND BACK 25413/13 s.24.3.2013 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl 
Mva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 Coastline Johnny B.Good e. Fenbrook Moon Flower 
kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia AVO ERI 4. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia AVO 
ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, enough stop and muzzle, correct bite, enough 
angulation in shoulders, enough withers, good topline, well angulated behind, moving well. Hyvinkää RN 20.9. 
Paavo Mattila AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu joka voisi olla aavistuksen 
lyhyempi, kaunisilmeinen pää, otsapenger voisi olla hieman selvempi, kaunis kaula, hyvä ylälinja ja erittäin hyvät 
raajat, erittäin hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
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: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of hindlegs, excellent 
angulation of shoulders but forelegs set a little bit outside, nice female expression of head, good proportion of 
head but muzzle is little bit to narrow, beautiful coat, excellent movement and temperament. Iisalmi KV 2.8. Kurt 
Nilsson, Ruotsi AVO EH. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti AVO ERI 4. Joensuu KR 9.8. Lotte 
Jörgensen, Tanska AVO ERI 2 SA. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced female with lovely feminine chiselled head, well laid shoulders, 
straight front, well ribbed, short in loin, good rear angulation, neat hocks, moves sound and true. Jyväskylä KV 
21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal tik av 
utmärkt typ, välskuret feminint huvud, något snipet i nospartiet, vackra ögon, bra hals och rygg, utmärkt kors och 
svansansättning, härlig substans, utmärkta proportioner, moderat vinklad fram och bak, beväger sig i harmoni, 
fantastisk päls och struktur. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, feminine bitch, could have little stronger head and muzzle, nice set of ears, 
lovely length of head, nice neck and topline, little too falling in croup, nice tailset, nice spring of ribs with excellent 
length of ribcage, nice loin, well angulated, moves with good reach and drive and happy cocker tail, nice coat 
and temperament. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet mutta kovin kuivat huulet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, 
hieman kevyt luusto, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo 
Buvik, Norja AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, good proportions, sweet 
head, could have had more strength in muzzle, nice neck and shoulders, lovely legs and feet, well developed 
ribcage, steady mover with happy wagging tail, lovely coat quality, nice temperament. 
 
FIELDLAN EAGER Fi Kva Fi Ava 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 



Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good head, incorrect dentition, good front, a bit upright in shoulder, excellent muscletone, moving a bit close 
behind. 
Metsästyskokeet: Mäntsälä 10.10. Lauri Kanerva VOI 3 (58 pist). Mäntsälä 11.10. Lauri Kanerva VOI 1 (76 
pist). Ruovesi 17.10. Ben Randall VOI 2 (68 pist). Ruovesi 18.10. Gareth Davies VOI 2 (70 pist). Joroinen 
7.11. Ilkka Klaar VOI – (0 pist). Joroinen 8.11. Pekka Eskola VOI 2 (73 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 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eyes, excellent dentition, good deep front, well placed shoulders, good width of thigh, moved well, 
good presentation. 
Jäljestämiskokeet: Hailuoto 17.5. Antti Koski VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Koira lyhyessä 
hihnassa jäljelle, alkumakaus nopeasti nuuhkaisten, koira etenee sopivaa vauhtia jälkiuran päällä aaltoillen; 
ensimmäisen osuuden alussa käydään kerran jäljen sivussa ja ennen kulmaa mentiin lyhyt pätkä jo kuljettuun 
suuntaan, muutoin tarkkaa työtä; makauksista ensimmäinen vierestä ohi, muut makaukset koira osoitti selvästi 
nuuhkaisten; katko on ensimmäisellä kulmalla, koira tekee paljon töitä männikössä jossa on runsaasti hirven-
jälkiä; katkokulma ratkaistiin lopulta tausta tarkistaen ja rengastuksilla, seuraava kulma ratkaistiin rengastaen, 
viimeisellä kulmalla lyhyt suunnantarkistus; kaadolle suoraan, jää nuuhkimaan sorkkaa; hieno suoritus riista-
rikkaassa maastossa. Pyhäntä 31.5. Juha Pelttari VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Koira tutkii 
alun ja siitä itsenäisesti jäljelle, edetään sopivaa vauhtia maavainua käyttäen; ensimmäisellä osuudella yksi 
tarkistuslenkki ja neljännellä osuudella hakkuuaukolla laajempi tarkistusrengas jäljen molemmin puolin, muuten 
koko jälki tarkasti; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää tehokkaasti hakien, toinen kulma yli ja tulosuunnasta 
vauhtia hakien seuraavalle osuudelle, kolmas kulma tarkasti; makauksista kolme ensimmäistä hyvin pysähty-
mällä, neljäs ohi; suoraan kaadolle joka kiinnosti; erinomaista työtä koiralta ja ohjaajalta välillä raskaassakin 
maastossa. Pyhäntä 16.8. Juha Junkala VOI 1 (47 pist). 
Metsästyskokeet: Inari 27.9. Pertti Sinkkonen VOI 1 (89 pist). Ruovesi 17.10. Gareth Davies VOI 1 (92 pist). 
Joroinen 7.11. Pekka Eskola VOI 2 (64 pist). Joroinen 8.11. Ilkka Klaar VOI 2 (70 pist). 
 
FIELDLAN EXPRESS Fi Jva 29652/12 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 
Jäljestämiskokeet: Muhos 24.5. Marja-Maija Pyykkönen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-8, e-3, f-3 = 33 pist).Ohjatusti 
liikkeelle sopivaa vauhtia kulkien; ensimmäisellä osuudella pieni tarkistuslenkki, makaus osoitetaan, katkokulma 
laajalla lenkillä hakien lopuksi jäljentekijöiden jälkiä; toinen osuus hyvää jäljestystä; kolmannella osuudella kulma 
hakien lenkillä, kolmannen osuuden puolivälissä laaja lenkki hakien jäljelle, kolmas kulma aina hukkaan saakka; 
neljäs osuus hyvää jäljestystä suoraan sorkalle jonka nuolee; makauksista osoittaa vain ensimmäisen. Pyhäntä 
31.5. Juha Pelttari VOI 0 (0 pist). Hyvä ohjattu lähtö, edetään pääosin maavainulla ohjaajan sopivavauhtiseksi 
jarruttamalla vauhdilla; ensimmäinen osuus jälkitarkkaa, ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää vaivatta; toisen 
osuuden alussa poistuu tuoreille hirvenjäljille, hukka; puhdas jälki, loppuosuus tarkasti, vähän ennen kulmaa 
poistuu uudelleen määrätietoisesti jäljeltä, toinen hukka; puhdas jälki, tarkasti aina neljännen osuuden puoliväliin 
josta jälleen samaan suuntaan määrätietoisesti, kolmas hukka ja koe keskeytettiin; toinen ja neljäs kulma 
tarkasti; makauksista toinen ja kolmas hyvin merkaten; hyvä tarkka jäljestäjä mutta tänään sorkkajäljet veivät 
voiton jälkityöstä. 
 
FINEMOON BE MY LOVE Ee JMva HeW-14 28176/12 s.31.3.2012 i. Allert’s Exiting News e. Finemoon Truth 
Of Sight Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
mycket god typ, tilltalande helhet, fin siluett, feminint huvud, bra ögon och uttryck, kunde haft lite mera drag i 
nospartiet, bra överlinje, mycket välkroppad, välvinklad i fronten, något övervinklad bak, mycket bra pälsstruktur, 
bra rörelser, lite ostabil fram, merry cocker, välvisad. 
 
FINEMOON HIDDEN LOVE Fi & Ee Mva Fi Jva 59254/11 s.14.10.2011 i. Allert’s Exiting News e. TlnVW-15 
Finemoon Miracle Of Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi ja rungon mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, tiivis vankka runko, liikkuu ja esiintyy hyvin, oikea cockerin luonne. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä 
VAL ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, erittäin hyvän tyyppinen, hyvä 
runko, eturinta voisi olla täyteläisempi, samoin eturaajat suoremmat, erittäin kaunis pää, erittäin ilmeikkäät 
silmät, hyvä leveä reisi, kauniit tiiviit käpälät, riittävästi kulmautunut takaa, erittäin hyvälaatuinen turkki, liikkuu 
hyvällä askeleella takaa, iloinen hännän heiluttaja. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VAL ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice dark eyes, correct dentition, good front, shoulders ok, good bend 
of stifle, correct tailset, nice straight hocks, giving her handler a hard time on the table, moved ok using her tail. 
Mikkeli KV 26.7. Hannele Jokisilta VAL ERI 1 SA PN2 VACA. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska 
VAL ERI 2 SA PN3. 
Jäljestämiskokeet: Ilomantsi 24.5. Markku Hassinen AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Lähtö-
makaus kiinnostaa ja ohjattuna jäljelle; ensimmäinen osuus aina loppuosalle erinomaista jäljestystä, puun-
runkojen luona etsitään hetki sopivaa ylityspaikkaa, edetään siitä kohta ensimmmäiselle makaukselle osoittaen 
sen, ensimmäinen kulma pienellä lenkillä takaa; toisen osuuden alussa pientä hakemista, ojalla etsii sopivan 



ylityspaikan, erinomaisesti edetään toiselle makaukselle, osoittaa sen, toisen kulman taakse tarkistuslenkki; 
kolmas osuus edetään tuulen vaikutuksella ja aukolla käy vielä tarkistuksen oikealle jäljestä; kaadolle tullaan 
jälkeä myöten ja sitä käy nuuhkimassa; sopivavauhtisesti edennyttä jäljestäjää ohjataan tänään miellyttävästi. 
Kouvola 14.6. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Hyvä ohjattu lähtö; kaikki osuu-
det edetään maavainuisesti maastoon sopivaa vauhtia, matkalla vain yksi narun mitan pyörähdys; ensimmäisen 
kulman katkolla haku ei ole määrätietoista mutta lopulta jatko selviää jäljentekijöiden uraa seuraten; toinen ja 
kolmas kulma pienellä taustan tarkistuksella; makuista kaksi osoitti hyvin, kaksi vauhtia hidastaen ja nuuh-
kaisten; kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden; erinomainen itsenäinen suoritus, edes toisen osuuden alun 
koppelo untuvikkoineen ei sekoittanut pasmoja, vain makuissa ja katkossa vielä hieman paranneltavaa. Joen-
suu 12.7. Markku Hassinen VOI 1 (41 pist). Ilomantsi 30.8. Markku Hassinen VOI 1 (47 pist). Outokumpu 6.9. 
Kari Muje VOI 1 (43 pist). 
 
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: Vantaa PN 14.5. Leila Kärkäs PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, 
erittäin hyvällä sivuaskeleella liikkuva pentu, edestä vielä kapea, hyvä kuono, kallossa pyöreyttä, hyvät silmät, 
alakulmahampaat liian tiukasti yläikenessä kiinni, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoinen raajarakenne, sopiva 
rintakehä, vielä pentukarvassa, miellyttävä käytös. Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia PEN 
1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good feminine head with square muzzle, good reach 
of neck with forechest and upper arm, legs of good bone, good deep ribbed body, good strong rearquarters with 
good angulations, good tailset, muscular thigh, moved well with good stride and keeping topline. Raisio RN 
15.8. Linda Volarikova, Slovenia JUN ERI 2 SA. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen JUN ERI 2 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, melko runsaasti kaulanahkaa, hyvä 
kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, liikkuu hyvällä vapaalla askeleella, hyvä karvan laatu, tänään hieman 
löysässä kunnossa. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja JUN ERI 1 JV-15 SA VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, compact with plenty of substance, sweet head, a little narrow in under-
jaw, well developed body, lovely legs and feet, steady mover, nice coat quality, would like her to be little higher 
on legs, lovely temperament. 
 
FINEMOON MIRACLE OF LOVE TlnVW-15 15315/07 s.14.12.2006 i. Mistily’s Commander Blue e. Fin Mva 
Finemoon Hakuna Matata kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eye, good dentition, almost 9 years, good front, well laid back shoulders, level topline standing and on 
the move, good straight hocks, moved well, excellent presentation. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, 
Slovenia VET ERI 1 SA PN2 SERT ROP-VET. 
 
FINEMOON WORLDWIDE SIGHT Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva LtJV-11 LvJV-11 
31203/10 s.19.4.2010 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. TlnVW-15 Finemoon 
Miracle Of Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket 
tilltalande helhet, bra proportioner och könsprägel, feminint tilltalande huvud och uttryck, välvinklad, bra överlinje, 
ok svansfäste, bra pälsstruktur, fina sidorörelser, kunde varit lite mera precis fram, merry cocker, mycket 
välvisad, har en mycket fin siluett. 
 
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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut 
narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, ylälinja ja takaosa, hyvä karva, voisi liikkua hieman 
pitemmällä askeleella, miellyttävä luonne. Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen JUN EH 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Rungoltaan hyvin kehittynyt, turhan kookas narttu jolla saisi olla selvempi sukupuolileima, 
tyypillinen ilme, varsin hyvät pään linjat, voisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut, hyvä ylälinja ja hännän 
kiinnitys, sivuliikkeessä askel jää lyhyeksi. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta JUN ERI 2 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas nuori narttu, hyvät rungon mittasuhteet, erittäin kaunis pää, miellyttävä 
ilme, hyvä kaula, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvä runko, riittävät takakulmaukset, hyvä matala kinner, 
vankka luusto, hyvä karvapeite, yhdensuuntainen liikunta, hieman voimaton taka-askel, iloinen luonne. Sipoo 
RN 10.5. Irina Poletaeva JUN ERI 1. Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu, erittäin hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, eturintaa voisi olla enemmän, 
erittäin hyvä runko, ylälinja ja takaosa, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tuusula KR 4.7. 
Saija Juutilainen JUN EH 4. 
 
FLUSHING MEADOW’S MARIE CURIE 40799/13 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: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä nuori 
narttu jolla kaunisilmeinen pää ja erittäin hyvä kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä ylälinja, 
hieman kapea edestä, hyvin kulmautunut takaa, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu sivusta hyvin, runko voisi olla 
aavistuksen lyhyempi, miellyttävä käytös. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta NUO ERI 1 SA PN1 SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen, vielä hieman ilmava nuori narttu, kaunis 
narttumainen pää, tummat silmät, hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, suora olkavarsi, riittävä rinnan syvyys, oikein 



kulmautunut takaa, hyvä raajaluusto, erinomainen karvan laatu, hieman niukka hapsutus, rennot yhden-
suuntaiset liikkeet. Savitaipale RN 2.5. Johan Juslin NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen narttu, hyvä pään sivukuva, vahva sukupuolileima, kaunis kaula ja 
säkälinja, kauniisti pyöristynyt lanneosa, tasapainoiset kulmaukset, hyvä tilavuus takaosassa. Kellokoski ER 
6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, good 
dentition, good front, nice shoulders, correct tailset, good bend of stifle, neat short hocks, moved well fore and 
aft. Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker AVO 
ERI 2 SA PN3 VASERT. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen AVO ERI 2 SA PN3 VACA. Hyvinkää RN 9.8. Helin 
Tenson AVO ERI 2 SA PN3. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, lovely expression, good proportion in body, well 
balanced, well angulated, lovely movement. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia KÄY ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Compact female with lovely feminine head, good in neck and shoulder, 
straight forelegs, level topline, well ribbed, short in loin, good turn of stifle, straight hocks, moves sound and true.  
Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong bitch, rather big 
in size, excellent type, excellent head and expression, excellent earset, excellent outline, could have more fore-
chest, balanced angulations, excellent body substance, outstanding coat quality and condition, a bit narrow in 
front, excellent topline, could be shorter in loin, moves well, could have better carriage. 
MH-luonnekuvaus: Inkoo 23.5. Anne Kuivinen ja Irene Puputti. 
 
FLUSHING MEADOW’S SANDSTORM 23782/14 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: Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
ujo, tyypiltään erinomainen nuori narttu joka olisi edukseen hieman sutjakammassa kunnossa, kaunisilmeinen 
nartun pää, hyvä kaula, hieman pystyt lavat, hyvä runko ja raajaluusto, hyvät takakulmaukset, hyvä karvan laatu, 
liikkuu vaivattomasti, hyvä askelpituus. 
 
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 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eye, correct dentition, good front, neat feet, good shoulder placement, short hocks, steady mover, 
happy on the move. Äänekoski RN 5.9. Tarja Hovila NUO H. 
 
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 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head, correct dentition, good front, good sloping shoulders, nice rounded ribs, correct tailset, good width of 
thigh, moved very well using her tail, excellent presentation. 
 
FLYERS GIANT HOPE 10177/11 s.3.7.2010 i. Ee JMva Flyers Proud To Be Me e. Flyers Olive Taste kasv. 
Paula Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
mycket tilltalande helhet, bra proportioner, feminint huvud, tillräcklig kraft i nospartiet, mycket bra hals, stram 
överlinje, något högt ansatt svans, maximum längd på pälsen, mycket bra struktur, mycket fina sidorörelser, lite 
slängig fram, mycket välvisad, trevlig temperament. 
 
FLYERS HARD ROCK ANGEL C.I.B Fi & Ee Mva 41947/06 s.30.3.2006 i. Ee JMva Flyers Proud To Be Me e. 
VV-12 Flyers Soul Sister kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head and dark eye, correct dentition, good front, nice sloping shoulders, short and cobby, good width of 
thigh, neat feet, good muscletone, moved very well using her tail, excellent presentation. Hämeenlinna ER 
17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Compact female with lovely feminine head, adequate length of neck, good lay of shoulder, straight forelegs, well 
ribbed, short coupled, adequate turn of stifle, good width of quarters, moving very sound and true. Helsinki KV 
5.12. Vesa Lehtonen VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs kokonaisuus, hieman lyhyt 
kallo-osa, hyvä voimakas kuono, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, liikkuu hyvällä askeleella mutta 
liikkeessä saisi olla enemmän innostuneisuutta, hyvä karvan laatu. 
 
FLYERS JUVENILE 17443/03 s.9.2.2003 i. Se(n) & No Mva Caperhill Missing Link e. Flyers Yo-Yo kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Pori KV 1.8. Markku Kipinä VET ERI 1 VSP-VET. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia VET 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12½ years, excellent type, very well balanced, lovely head and 
expression, very well angulated. 
 
FLYERS KIND OF INDICA HeVW-15 45211/07 s.1.4.2007 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. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Pretty, feminine, balanced head on good clean neck, well angulated front and rear, level topline 
with good tailset, well turned stifles, well let down hocks with neat feet, moves straight and true. Helsinki KV 



5.12. Vesa Lehtonen VET ERI 1 HeVW-15 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyyli-
käs kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, tyylikäs ylälinja, hyvä runko ja luusto, liikkuu hyvällä tehokkaalla 
askeleella, hyvä karvan laatu. 
 
FLYERS OH YES 16795/14 s.11.9.2013 i. Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Flyers Olive Taste kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Pori KV 1.8. Markku Kipinä NUO H. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia AVO EVA. Suhtau-
tuminen tuomariin: ei käsiteltävissä. Cannot judge since cannot touch dog, not typical character for breed. 
 
FLYERS OLIVE TASTE 54960/07 s.10.6.2007 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. Flyers Baby Doll kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin raken-
tunut narttu joka saisi olla hieman korkearaajaisempi, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja erittäin hyvä runko, hyvä 
takaosa, erittäin hyvä karvapeite, liikkuu hyvin, voisi esiintyä vieläkin iloisemmin. Sastamala RN 9.5. Vera 
Smirnova, Viro AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä luusto 
ja sopiva koko, ilmeikäs pää, kaunis kaula ja vahva selkä, erinomainen rintakehä, riittävät etukulmaukset, vahva 
takaosa, kauniisti laitettu turkki, reippaat liikkeet. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia AVO EH 3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 years old solid bitch, lovely cobby appearance and breed type, I’d prefer a 
slightly longer muzzle, tight scissor bite, well angulated, strong topline, well ribbed back, short loin, sound 
coming and going, very reluctant on the move, very beautiful bitch. 
 
FLYERS PARA QUE LAVIDA EeJV-14 43135/13 s.16.3.2013 i. Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Hooligan 
How Lovely kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Excellent head, correct dentition, good shoulders, good front, nice rounded ribs, level topline, well 
muscled thighs, good bend of stifle, moved well fore and aft using her tail, excellent presentation. Hämeenlinna 
ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely feminine 
head with good expression, clean in neck, good lay of shoulder, good in forechest, level topline with correct 
tailset, well ribbed, short coupled, well angulated quarters, moved out well with good drive. 
 
FLYERS RED VELVET 44981/14 s.16.5.2014 i. Flyers King Of Whisky e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 months, 
excellent type, size and proportions, very feminine and well balanced, very pleasing head and expression, 
excellent earset, excellent topline, too straight and narrow in front, excellent ribcage and substance for age, 
excellent hind angulations, excellent coat quality and condition, excellent movements and temperament. 
 
FLYERS RIHANNA 44975/14 s.16.5.2014 i. Flyers King Of Whisky e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, sopiva luusto ja koko, hyvät mittasuhteet, kaunis narttumainen pää, pehmeä 
ilme, kaunis kaula ja vahva selkä, hyvä rintakehä, vahva takaosa, oikea turkin laatu, tehokkaat liikkeet. Rauma 
KR 16.5. Tim Thomas, Australia JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 months old black 
female with excellent head plains, prominent stop, correct scissor bite, good length of neck, correct shoulder 
angulation, upper arm short and steep, tight elbows, good spring of rib, strong topline, correct rear angulation, 
sound moving away and coming towards, little hesitant to move today, only shows moderate reach and drive. 
Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice dark 
eye, dentition ok, good sloping shoulders, good front, neat feet, neat short hocks, correct tailset, excellent 
presentation, good steady mover and happy on the move. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN 
ERI. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Pori KV 1.8. Markku Kipinä 
JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA PN4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine chiselled head, clean in neck, good shoulder placement, 
straight forelegs, well ribbed, good topline with correct tailset, well turned stifle, good rounded quarters, moved 
out sound and true. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type and size, very pleasing feminine head and expression, correct earset, excellent neck, topline and 
tailset, too straight in front angulations and needs more forechest, excellent ribcage and body substance, well 
angulated behind, outstanding coat quality and condition but too heavily coated, excellent topline, could be 
shorter in loin, moves well but needs more power in step. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja NUO 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 månader gammal tik, feminint huvud som kunde haft bättre 
drag, vackra ögon, för lågt ansatta öron, vacker hals, manke och rygg, något flat kors som gör att överlinjen blir 
aningen skrå, bra substans, moderat vinklad, beväger sig harmoniskt, fantastisk päls och grooming. Jyväskylä 
KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 15 months, feminine expression, nice shaped head, lovely earset, correct bite, nice neck, correct topline, 
nice croup, could have a little more spring of ribs, nice loin, well angulated, moves well with a happy tail, nice 
presented, lovely coat, happy temperament. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs mutta hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylä-
linja, hyvä runko, hieman pitkä lanne, liikkuu hyvällä askeleella mutta hieman jäykästi takaa, hyvä karvan laatu. 
 



FLYERS ROCK LIKE BETWAY’S 38516/14 s.6.5.2014 i. Fin & Ee Mva Flyers Kick Back e. Flyers Electric Rock 
Shock kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvä tyyppi, riittävä luusto, hyvä koko, hyvä pää, hieman takaluisu kallo, kaunis ylälinja, eturinta saisi olla 
leveämpi, hieman löysät kyynärpäät, hyvä takaosa, turkki ei parhaassa kunnossa, vapaat liikkeet. Kellokoski 
ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, correct 
dentition, ok front, neat short hocks, correct tailset, nice bend of stifle, good happy movement. 
 
FLYERS SO TO SPEAK 44612/14 s.16.5.2014 i. Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Flyers Olive Taste kasv. 
Paula Saarinen 
Näyttelyt: Valkeakoski RN 14.5. Tanya Ahlman-Stockmari JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen narttu, toivoisin lyhyemmäksi rungon mittasuhteiltaan, hyvä kallo-osa, kauniit silmät, kuono-osa 
voisi olla täyteläisempi silmien alta, kokoon sopiva raajaluusto, toivoisin viistomman olkavarren, rungon tulee 
vielä täyttyä ja voimistua, oikean laatuinen karvapeite mutta tänään niukassa karvapeitteessä, tarvitsee lisää 
itseluottamusta, ei käytä häntäänsä liikkeessä, oikea ulottuvuus sivuliikkeissä, tarvitsee aikaa. Mänttä-Vilppula 
31.5. Arja Koskelo JUN EH 2. Alavus KR 14.6. Pekka Teini JUN EH 3. 
 
FLYERS SOUL SISTER VV-12 36419/04 s.21.2.2004 i. C.I.B Fin & Es & Ee & Lu & Lv & Lt & Pt & It Mva LtV-04 
Shavian Hey Presto e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja VET ERI 1 SA PN2 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 11 år, en fantastisk veteran, hög klass, klassisk modell utan överdrifter, tilltalande huvudform, fint uttryck, 
tillräckligt vinklad fram, bra överlinje, välkroppad, korrekta vinklar bak, rör sig ungdomligt, välskött mycket bra 
päls för sin ålder, verkligen en merry cocker, mycket väluppvisad. Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila VET ERI 1 
SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu jolla on kaunis ilmeikäs pää, 
erittäin hyvä kaula, erinomainen runko, ylälinja ja takaosa, liikkuu hyvin, karva vielä hyvässä kunnossa, miellyt-
tävä käytös. Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro VET ERI 1 SA PN4 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja sopiva koko, upeassa kunnossa oleva veteraani, erinomainen 
runko, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, erinomainen luonne, liikkuu hyvin. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, 
Australia VET ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10½ years old bitch, excellent breed 
type and proportions, good head plains and stop, well angulated forequarters and hindquarters, strong topline 
and good tailset, sound coming and going, a little reluctant on the sidegait but tail always happy and wagging, 
lovely bitch with excellent breed type. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VET ERI 1 SA VSP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely dark eyes, dentition ok, 11½ years, nice deep front, good 
shoulder placement, excellent muscletone for her age, straight hocks, level topline standing and on the move, 
wow what a mover using her tail, excellent presentation. 
 
FLYERS XTRA BLACK Lt & By & Ro & Md Mva Ro & By GrMva SiV-15 59897/08 s.25.8.2008 i. Kristala 
Cockwave's Fast Mover e. Flyers Call Me Hooligan kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 4. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, 
Azerbaidzhan VAL ERI 3. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Kirsi Salokanto SPA 0. Loppi 5.9. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
FRANCINI'S FAVOLA Lt Mva 26387/11 s.25.2.2010 i. Francini's Pruno e. It Mva Francini's Romance kasv. 
Angela Francini, Italia 
Näyttelyt: Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 år, 
något långsträck, ganska välformat huvud, lagom hals, vällagd skuldra, något kort överarm, bra kroppsvolym, 
lång länden, skulle önska mer drive i steget, får inte bli tjockare, trevlig temperament. 
 
FREEWATER'S ANAS PENELOPE 51618/11 s.30.8.2011 i. Fi & Ee & Lv Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva LtJV-
10 EeJV-10 BaltJV-10 Dazzlingtails A Boy Like Daddy e. Freewater’s To Me A kasv. Sirpa Tughan ja Sanna 
Juvonen 
Näyttelyt: Mäntyharju RN 8.8. Marja Talvitie KÄY H. Kouvola RN 11.10. Tuula Savolainen KÄY EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias narttu jolle toivoisin tiiviimmän ylälinjan sekä seistessä että 
liikkuessa, kaula voisi liittyä sulavammin lapoihin, hyvät pään linjat, suuret tummat silmät, pehmeä ilme, hyvä 
huulilinja, edestä kapea, ulkokierteiset eturaajat, hyvä rungon tilavuus, hieman pitkä lanne, luisu lantio, lyhyt 
rintalasta, polvikulmaa toivoisin hieman enemmän, sivuliikkeessä taka-askel saisi olla hieman pidempi, jännittää 
tänään hieman esiintymistä mikä näkyy sekä seistessä että liikkeessä, hyvä karva ja hapsut. 
 
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: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct head, correct front and rear, good ribcage, nice temperament, could have more power and drive. 
Savitaipale RN 2.5. Johan Juslin KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunislinjainen narttu jolla hyvät ääriviivat, vahva sukupuolileima, kaunis huulilinja, erinomainen runko, häntä 
hyvänä jatkeena ylälinjalle, vankka takaosa jossa tilavuutta, liikkuu hyvin. Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila KÄY 
ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, hyvät mittasuhteet, erittäin hyvä pää, 
kaunis ilme ja kaula, erittäin hyvä runko, hyväasentoiset raajat, erinomainen ylälinja, hyvälaatuinen karva, liikkuu 
ja esiintyy hyvin. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 



käsiteltävissä. Nice head and eye, good front and well placed shoulders, short coupled, level topline standing 
and on the move, good width of thigh, neat straight hocks, moved well using her tail, excellent presentation. 
Mäntyharju RN 8.8. Marja Talvitie KÄY EH 2. Kotka KV 15.8. Tiina Taulos KÄY EH 1. Kouvola RN 11.10. 
Tuula Savolainen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias vahva narttu, hyvät mitta-
suhteet, kaula saisi liittyä sulavammin lapoihin, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, voimakkaat otsa-
luut, tummat silmät voisivat olla suuremmat, hyvä eturinta, tilava rintakehä joskin lyhyt rintalasta, hyväasentoinen 
lantio, laineikas turkki varsinkin raajoissa, runsaat hapsut, yhdensuuntainen edestakaisliike, iloinen häntä, sivu-
liikkeessä hyvä askelpituus. 
 
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: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good feminine head with square muzzle, good dark eyes, moderate reach of neck, would prefer more 
bone, short bodied, good rib, correct tailset, moved well with happy cocker action. 
 
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 Menna ja Jutta Kaartinen  
Tottelevaisuuskokeet: Kotka 17.10. Tommi Varis ALO 1 (165 pist). Kotka 21.11. Riitta Räsänen ALO 1 (176 
pist). 
Rallytoko: Hattula 26.7. Pia Heikkinen ALO HYV (97 pist). Kouvola 10.10. Kirsi Petäjä ALO HYV (97 pist). 
Porvoo 24.10. Hannele Pirttimaa ALO HYV (90 pist) RTK1. 
 
FROSTY MORNING’S NORENE 32910/12 s.18.5.2012 i. Fi Kva Meryl Black Ring-Ouzel e. Frosty Morning’s 
Mimosa kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen  
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good head and eye, excellent dentition, good front, ok shoulders, correct tailset, good width of thigh, well 
muscletoned, moved well using her tail. 
Metsästyskokeet: Haapavesi 3.10. Pertti Sinkkonen VOI 1 (76 pist). Haapavesi 4.10. Pertti Sinkkonen VOI 2 
(69 pist). Joroinen 7.11. Ilkka Klaar VOI 2 (66 pist). Joroinen 8.11. Pekka Eskola VOI 1 (93 pist). Pornainen 
14.11. Arto Kurvinen VOI 1 (90 pist). 
 
FROSTY MORNING’S NUALA 32907/12 s.18.5.2012 i. Fi Kva Meryl Black Ring-Ouzel e. Frosty Morning’s 
Mimosa kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen  
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct eye colour for her colour, a bit straight in front, slightly upright in shoulder, correct tailset, very well 
muscled thighs, moved well using her tail. 
 
FROSTY MORNING’S SEREN 22653/13 s.17.3.2013 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s 
Marlene kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen 
Taipumuskokeet: Pielavesi 15.8. Kati Huovila SPA 1. 
Tottelevaisuuskokeet: Pieksämäki 12.12. Riikka Pulliainen ALO 3 (119 pist). 
 
FROSTY MORNING’S SHAELA 22654/13 s.17.3.2013 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s 
Marlene kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pienikokoinen, 
hieman tuhdissa kunnossa esitetty pieni narttu, kokoon sopiva pään pituus, kuono voisi olla hieman täyteläi-
sempi, hieman lyhyt kaula, hyvä eturinta ja hyvä kylkiluiden kaarevuus, riittävä luuston vahvuus, liikkuu melko 
lyhyellä askeleella mutta on täynnä elämäniloa, hyvä turkin laatu. 
 
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: Kouvola 14.6. Esa Pekkarinen AVO 1 (a-6, b-9, c-9, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Koira tutkii 
alkumakauksen ja alkaa jäljen tuntumassa etenevä ilmavainuinen jäljestys; koira tekee kaikilla osuuksilla useita 
narun mittaisia tarkistuksia; ensimmäisellä osuudella vanhan metsän reunassa ja kallionnyppylällä laajemmat 
tarkastukset, kulma takapistolla, makuu osoitetaan; toinen osuus aaltoilevaa jäljestystä mutta toinen kulma ja 
makuu hiuksenhienosti oikaistaan; kolmas osuus edellisten kaltaisesti; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa; 
osaava jäljestäjä, jonka pisteitä pudottaa tarkastukset ja kulman oikaisu. Pyhtää 28.6. Esa Pekkarinen VOI 3 (a-
2, b-4, c-3, d-6, e-3, f-2 = 20 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus ja alkaa rauhallinen tarkasteleva ilma-
vainuinen jäljestys joka etenee sateen huuhteleman jäljen tuntumassa; juuri ennen ensimmäistä kulmaa run-
saasti tarkastuksia ennen kuin suunta selviää; katkokulmalla veretyksen päähän josta aloittaa rengastuksen 
ennen kuin haksahtaa paluujäljelle, josta hukka; kaikilla osuuksilla runsaasti tarkistuksia, jotka lopulta vievät 
jäljestyksen yliajalle; kulmat rengastaen, makuut koira ohittaa; tarkastuslenkki juuri ennen kaatoa, jota jäädään 
tutkimaan; koira osoitti jälkiuskollisuutta vaativalla jäljellä. 
 
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: Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 3-årig championtik av trevlig modell, söt uttryck, bra hals, stark rygg, välvinklad fram och bak, djup 
kompakt kropp, sunda rastypiska rörelser, trevlig temperament. 
 
FROZEN GLOBAL JOY 57885/11 s.20.10.2011 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super Trouper e. 
Frozen Ardent Floe kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä 
sukupuolileima, miellyttävät mittasuhteet, keskiruskeat vähän luomista avoimet silmät, pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, tilava runko, tarpeeksi raajaluustoa, etuosa saa täyttyä, vähän jyrkkä lantio ja valitettavasti 
ei nyt käytä häntäänsä, varsin hyvä karvan laatu, aristelee eikä siksi halua näyttää parhaita liikkeitään, tarvitsee 
aikaa. 
 
FROZEN HIGH FASHION 31297/12 s.13.4.2012 i. C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva TlnW-13 
Skjervtun’s Wanna Be e. Breeze Tahoma Doll kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Turhan 
pitkä hyväluustoinen narttu joka saisi kantaa itsensä paremmin, vähän pitkä lanne, sopivasti kaulaa, etuosa 
tarvitsee täytettä, lihaksikas takaosa, pitkänomainen miellyttäväilmeinen pää, askellus saa vielä asettua ja tulla 
ulottuvammaksi, erinomainen karva. 
 
FROZEN LA SUERTE EFERNA 24187/14 s.17.3.2014 i. Ee JMva Breeze Xante Avec e. Frozen Global Joy 
kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 19 months, 
feminine bitch, very good type and size, very nice head, a bit loose eyes, well set ears, correct neck, topline and 
tailset, too straight in shoulders, needs more angulations behind, needs better spring of rib, excellent coat 
quality, excellent temperament, moves typically but needs better head carriage. 
 
FROZEN LONG ISLAND ICE TEA 24184/14 s.17.3.2014 i. Ee JMva Breeze Xante Avec e. Frozen Global Joy 
kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ett 
årig tik med bra proportioner, feminint huvud med tillräckligt kraft i nospartiet, behöver ännu djup i kroppen, 
lagom benstomme, normalt vinklad, rör sig ok från sidan, behöver bli stabilare i fram, bra päls, trevlig 
temperament, välvisad. Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin narttumainen, oikeat mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, hieman avoin ilme, vielä vaatimaton huuli-
linja, hyvä purenta, hyvä kaula ja eturinta, oikean muotoinen runko, hyvä takaosa, oikea karvan laatu, liikkuu 
hyvin sivulta, vielä löysyyttä edessä. Tampere KV 3.5. Gert Christensen, Tanska JUN ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 1 year, long feminine head, scissor bite, muzzle could be more square, nice dark eyes, 
well set ears, good neck and topline, for the age good body, well angulated, moves a little open in front, good 
coat, nice temperament. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nice eyes, excellent dentition, good front, correct shoulder placement, good width of thigh, correct 
tailset, happy mover. Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi JUN EH 4. Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, 
Serbia JUN EH 1. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good type, good expression, enough of stop, I’d like better angulations in front, well angulated behind, I’d 
like coat in better condition, enough movement. 
 
FROZEN MARGARITA 27395/14 s.5.4.2014 i. Ee JMva Breeze Xante Avec e. Fi & Ee Mva JV-12 Frozen 
French Kiss kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, excellent dentition, ok front, moving slightly close behind on the day, happy on the move. Hyvinkää 
KR 19.7. Lena Danker JUN EH 2. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 11.7. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
GOLDBIRD’S LADY OF THE HOUSE 47925/13 s.20.8.2013 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. Benchmark 
Queen Of The Night kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, good front, ok shoulders, good bend of stifle, neat feet, not moving well today. 
 
GOLDBIRD’S LOVELY BLUE BECKY 47926/13 s.20.8.2013 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. Benchmark 
Queen Of The Night kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva AVO EH 3. Hamina KV 23.5. Zsusanna Vaczi-Balogh, Unkari 
AVO ERI 3 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, good bones, nice feminine 
head, correct eye colour and teeth, good neckline, good proportion of her body, good topline and underline, 
correct angulation, must be a little bit more hair for show. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia NUO 
H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, correct dentition, ok front, slightly longer cast, neat feet, 
not moving well on the day. 
 
GREAT ESCAPE CATCH ME IF YOU CAN 20568/10 s.31.1.2010 i. C.I.E Se(n) & No Mva SeV-07 Line Sam 
Hot Black Pepper e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s Theodora kasv. Riikka 
Kotanen 



Jäljestämiskokeet: Pyhtää 3.5. Pasi Kemppainen VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-12, e-3, f-3 = 36 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö; kaikki osuudet edetään maavainuisesti jälkiuralla lukuunottamatta toisen osuuden lopulla tullutta aukko-
hakkuuta jonka alussa ensin tarkistuslenkki ja sitten määrätietoinen poistuminen hukkaan saakka; ensimmäinen 
ja toinen kulma jälkitarkasti, kolmas kulma katkoineen selviää parilla hakulenkillä veren lopusta hakien; makuista 
osoitti kaksi hyvin, kaksi muuta vauhdista nopaten; kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden; hyvä itsenäinen 
suoritus VOI-luokan ensikertalaiselta, harmittava hukka vei mahdollisuudet ensimmäiseen palkintoon. Kouvola 
14.6. Ilkka Niemi VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Nuuhkittuaan alkumakauksen Tekla lähtee 
määrätietoisesti jäljelle; edetään sopivaa vauhtia varmasti jäljellä, koko matkalla tehdään vain kaksi aivan pientä 
nopeaa tarkistuspistoa sivuun; katkokulma selvitetään sujuvasti yhdellä kaarroksella, muut kulmat tarkasti; kaksi 
makausta merkataan, kaksi ohitetaan; Tekla jää nuuhkimaan kaatoa. Pyhtää 28.6. Esa Pekkarinen VOI 2 (a-4, 
b-7, c-6, d-14, e-3, f-4 = 38 pist). Koira aloittaa rauhallisen tarkan maavainuisen jäljestyksen, joka etenee hyvin 
jäljen tuntumassa; kulmat tarkasti ja katkokulma nopeasti rengastaen; viimeisellä osuudella koira valitettavasti 
hairahtuu jäljeltä pientä pistoa tarkastaessaan ja siitä hukka; kaikki makuut osoitettiin erinomaisesti, viimeisellä 
osuudella vielä tarkistusrengastus; kaadolle suoraan ja sitä jäädään tutkimaan; työtapaturmasta huolimatta hyvä 
suoritus. 
 
GREAT ESCAPE SHUT THE DUCK UP C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se Jva TlnW-13 
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 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pretty head and dark eye, correct dentition, good front, well laid back shoulders, level topline standing and on 
the move, good width of thigh, good muscletone, good straight hocks, moved well using her tail, good 
presentation. 
 
GREAT ESCAPE WILD GOOSE CHASE Ee & Lt & Lv & Balt Mva 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: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
trevlig helhet, välbyggd champion, feminint huvud med bra längd, bra ögon och uttryck, bra hals, typisk överlinje 
när hon står, ok svansansättning, bra ben och tassar, rör sig bra, utmärkt pälsstruktur, trevlig temperament, 
välvisad, tillräckligt kompakt. Tampere KV 3.5. Gert Christensen, Tanska VAL ERI 1 SA PN2 VASERT VACA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years, feminine head and expression, scissor bite, nice eyes, low set 
ears, sufficient neck, good topline, well set tail, good body, well angulated, moves well, good coat, nice 
temperament. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi VAL ERI 2 SA PN2 VACA. 
 
GUNS CHOICE BLACK PEARL 36776/08 s.15.4.2008 i. Saxaphone Robinson e. Wildthyme Shameless kasv.  
Metsästyskokeet: Inari 27.9. Pertti Sinkkonen VOI 2 (65 pist). 
 
HALENNEST NORDIC TEMPER RKF3362621 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: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eyes, dentition ok, good front and shoulders, nice width of thigh, correc tailset, neat straight hocks, 
tight feet, moved well with ever wagging tail, excellent presentation. 
 
HAVANNA SABLE VOM ESCHENWEG 30084/10 s.12.2.2010 i. Abbadon’s Cheiron e. Shanaia Sable vom 
Eschenweg kasv. Eva Sommermann, Saksa 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 14.6. Anu Haapakoski ja Pirjo Kelloperä.  
 
HEART ROCK HEART OF GLASS Fi Mva 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: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis sopusuhtainen narttu jolla hyvän mallinen kaunisilmeinen pää jossa otsapengertä voisi olla aavistuksen 
enemmän, erinomainen kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja ja erittäin hyvät raajat, hyvä suora karva, liikkuu 
hyvin, miellyttävä käytös. Valkeakoski RN 14.5. Tanya Ahlman-Stockmari VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti rakentunut tilavarunkoinen narttu, hyvä kallo-osa, alaleuka voisi olla 
hieman korostuneempi, hyvä ilme ja oikein sijoittuneet korvat, hyvä eturinta, rodunomaisesti kulmautunut, oikean 
laatuinen karvapeite, oikea hännän käyttö liikkeessä, liikkuu hyvin, ylälinja saisi olla hieman tiiviimpi liikkeessä, 
erinomainen käytös. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Almost 4 years old, slightly long, lovely head and expression, good scissor bite, very well 
angulated forequarters, good spring of rib, slightly long in loin, moderately angulated hindquarters, sound coming 
and going, merry side action, balanced reach and drive. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VAL 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice dark eye, deep chest and well rounded ribs, carrying a little 
too much weight on shoulders, level topline standing and on the move, excellent width of thigh, neat feet, moved 
really well using her tail, excellent presentation. Rovaniemi RN 29.8. Tanya Ahlman-Stockmari VAL ERI 1 SA 
PN2. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
type, very substanceful bitch, nice head, good neck, a little heavy over the shoulders today, lovely bone and 
substance, a little steep upper arm, normal angulations behind, steady mover, plenty of coat, could have been 
more shiny and silky, nice temperament. 



Jäljestämiskokeet: Sastamala 18.6. Karla Sohlman AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Arla tutkii 
lähtömakuun hyvin ja saatetaan työtehtävään mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään maa-
vainua; kaikki osuudet edetään hienosti melko jälkitarkasti, vain parit todella pienet pyörähdykset jäljen sivuun 
osuuksilla ja toisen osuuden loppupuolella kaksi laajempaa pyörähdystä; ensimmäinen kulma tarkasti, makuun 
yli kävelee ja vauhdista nuuhkaisee, toinen kulma tarkasti, makuu hyvin tutkien; kaadolle tullaan ja ollaan siitä 
kiinnostuneita; erittäin hieno jäljestys Arlalta, se osoitti omistavansa jälkikoiran nenän; tänään pisteitä pudottaa 
ensimmäisen makuun merkkaamattomuus ja toisen osuuden pyörähdykset; hyvä Arla. Sastamala 23.6. Anne 
Viitanen VOI 0 (0 pist). Arla rauhoitetaan, alkumakuun nuuhkittuaan alkaa maa- sekä ilmavainuinen jäljestys 
reipasta vauhtia ja aaltoillen laajahkosti jäljen molemmin puolin; ensimmäinen osuus yhdellä suuremmalla 
tarkastuslenkillä; toinen osuus alkaa heti laajoilla tarkastuksilla jotka lopulta päätyvät paluujäljelle ja tuomitaan 
hukka; hetki hyvin mutta taas laajoja tarkasteluja joista lopulta paluujäljelle, toinen hukka; uusi alku ja nyt hyvin 
kulmalle saakka, siitä suoraan yli; veriuran sijasta löytyy Toyota Hilux ja tuomitaan kolmas hukka; koe keskey-
tetään ja harjoitellen kaadolle; makuista merkkaa ekan ja toisen ohittaa; katkokulman selvittää mallikkaasti vere-
tyksen loppuun, josta ilmavainulla toiselle osuudelle; Arla osaa jäljestää, mutta tänään jäljen suunta ei ollut ihan 
täysin selvillä; onneksi isäntä ja tuomari saivat hyvän liikuntahetken. Sastamala 2.8. Kari Muje VOI 0 (0 pist). 
Ruovesi 9.8. Petri Pelkonen VOI 0 (0 pist). Kolari 30.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-11, e-3, f-5 = 
44 pist). Pienen juttutuokion jälkeen Arla ohjatusti jäljelle; Arla etenee vauhdikkaasti maavainua käyttäen; Arla 
tekee muutaman tarkistuspiston jäljen sivuille, muuten jälkitarkkaa työtä; ensimmäinen kulma laajahkolla suun-
nan tarkistuksella, katkokulma ensin yli, sitten haetaan jäljentekijöiden jäljet, joihin tukeutuen uudelle suoralle, 
viimeinen kulma aavistuksenomaisella kaarrolla; joka toinen makaus merkataan ja joka toinen ohitetaan; jälkiä 
pitkin kaadolle, jota pysähtyy nuuhkimaan. Ruovesi 6.9. Karla Sohlman VOI – (0 pist). Arla tutkii lähtö-
makauksen ja saatetaan hyvin verijäljelle, alkaa reipasta vauhtia etenevä jäljestys, jossa käytetään maavainua 
pääosin; ensimmäinen osuus hienosti, melko jälkitarkasti, vain pari pikku pyörähdystä jäljen sivuun; makuun yli 
kävelee, ei noteerata, ensimmäinen kulma tarkasti; sama hieno jäljestys jatkuu toisella osuudella, mutta nyt tulee 
jo useampia pikku pyörähdyksiä ja kaarroksia, joista yhdessä makuu kierretään; jälki menee jyrkkää rinnettä alas 
ja Arla menee vauhdilla jäljeltä alas asti; hienosti kuitenkin omatoimisesti selvittää tien ylös rinteeseen takaisin 
veriuralle, mutta hetken siinä pyörittyään ottaa paluujäljen, ensimmäinen hukka; uusi yritys ja lähtö liki toista 
kulmaa, jolla katko, oikaistaan kolmannelle osuudelle, katko jää käymättä; pikku pätkä kolmatta osuutta hyvin, 
mutta sitten jäädään pyörimään paikalleen ja lähdetään paluujäljelle, tuomitaan toinen hukka; uusi yritys ja 
työskentely on ”rikkonaisempaa”, tehdään pyörähdyksiä ja pistoja, kuljetaan jäljen sivussa ja ajaudutaan kulman 
taakse, motivaatio on laskenut ja ohjaaja keskeyttää kokeen; harjoitellaan kuitenkin kaadolle ja se kiinnosti; Arla 
osoitti osaavansa jäljestää, liki kaksi ensimmäistä osuutta mentiin hienosti ja lupaili hyvää tulosta, tänään vaan ei 
ollut onni matkassa; nenää Arla osaa kyllä käyttää. 
 
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: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket god 
typ, feminin, mycket fin när hon står, uttrycksfullt huvud, korrekt bett, välansatta öron, bra kropp för åldern, bra 
tassar, välansatt svans, ok överlinje, rör sig ganska bra men håller inte ihop helt, bra pälsstruktur, trevlig 
temperament, välvisad. Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä narttu jolla oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, vielä kapea etuosa, hyvä ylälinja, sopivasti 
kulmautunut takaa, karva ei tänään parhaimmillaan, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, miellyttävä käytös. 
Valkeakoski RN 14.5. Tanya Ahlman-Stockmari NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu, kaunisilmeinen pää, hyvä täyteläinen kuono-
osa, kaunis huulilinja, erinomainen tilava runko, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, 
oikean laatuinen karvapeite, hyvät käpälät, rodunomainen käytös, hyvä häntä, liikkuu hyvin, ylälinjan tulee vielä 
liikkeessä tasapainottua. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 1½ years old orange and white female, good leg length, slightly long in upper arm, good head overall, 
correct plains, scissor bite, well angulated front, good neck, excellent spring of rib, loin could be shorter, well 
angulated rear, I’d like shorter hocks, sound coming and going with merry action, balanced but moderate reach 
and drive. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, good front and shoulders, short cobby body, slightly too much weight so therefore 
rolling when moving, happy mover. 
Taipumuskokeet: Valkeakoski 15.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
 
HEART ROCK RESISTANCE 48832/12 s.1.8.2012 i. Se(n) Mva Evermore vom Schloss Hellenstein e. Heart 
Rock Crying In The Rain kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Balanced feminine head, clean in neck, would prefer slightly better lay of shoulder, good topline, short in 
loin, correct tailset, I’d prefer more strength in quarters, just a little unsteady on the move. 
 
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: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean 
mallinen, sopivarunkoinen, kohtuullisesti takaa kulmautunut narttu jolla liikkuessa kaunis vakaa ylälinja, etuosa 
saisi ola voimakkaammin kulmautunut ja eturinta täyttyneempi, edukseen liikkuessaan, hyvä jousto ja asenne 
liikkuessa. Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea suku-



puolileima ja mittasuhteet, hyvä pää ja purenta, hyvä kaula ja eturinta, tilava runko, aavistuksen pitkä lanneosa, 
hieman luisu lantio, hyvät takakulmaukset, oikea karvan laatu, liikkuu hyvin sivulta. Seinäjoki KV 24.10. Inga 
Siil, Viro KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong bitch, excellent type and proportions, very 
nice feminine head and expression, correct earset, a bit short neck, needs more angulations front and rear, 
enough forechest, very good ribcage and body substance, excellent coat, excellent temperament, excellent 
topline, moves very typically. 
 
HEART ROCK X OFFENDER 40815/11 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: Karvia 6.6. Aila Hauskamaa AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Ensikertalaiset 
Martta ja Minna lähtevät jälkityöhön, Martta nuuskuttelee alkumakausta innolla ja spurttaa jäljelle, jäljestys on 
sopivavauhtista, pääosin maavainuista; ensimmäinen kulmamakaus harmittavasti ohitetaan ja vaikka koira 
löytää uuden osuuden, jää sitä vaivaamaan makauksen puuttuminen ja sitä haetaan tarmokkaasti rengastaen, 
tuloksetta; jatketaan kuitenkin hienosti toiselle osuudelle, jonka lopusta löytyy kulma/makaus joka nuuskitaan 
huolella, kulma takaa tarkastaen; kaadolle suoraan ja se kannetaan tielle; hieno jälkipari jossa ohjaaja saa 
luottaa koiraansa, pientä hienosäätöä vielä harjoitusten muodossa niin hyvää tulee. Sastamala 23.6. Tommi 
Sianoja AVO 0 (0 pist). Martta nuuhkii alkumakuun, hienosti ohjattuna jälkityöhön, työtä tehdään sekä maa- että 
ilmavainulla; ensimmäistä osuutta edetään hienosti jälkiuralla hieman yli puolivälin, sitten pyöritään jäljen sivulla, 
palataan takaisin mutta jälkiura ylittyy, taas innokasta hakemista mutta jatko ei selviä ja joudutaan tuomitsemaan 
hukka; palautus hieman ennen kulmaa, makuu nuuhkaistaan vauhdista, kulma ensin yli, sitten hakien jatkoon; 
toinen osuus hienoa jälkityötä, makuun pysähtyy nuuhkimaan, kulma ensin yli, sitten runsaasti hakua kulman 
takana, palaa ja ylittää kolmannen osuuden, hetken arpoo jäljen suuntaa mutta se ei selviä, lähtee väärään 
suuntaan aina toiseen hukkaan asti; palautus puhtaalle, hetki hyvin, sitten metsäkoneura vie jo hieman väsähtä-
neen jäljestäjän väärälle uralle, enää ei jakseta etsiä jatkoa vaan keskitytään heinän syöntiin, kolmas hukka ja 
tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle, joka kiinnostaa; Martta osoitti osaavansa jäljestää, lisää 
harjoitusta, niin pieni kokemattomuuden tuoma epävarmuus poistuu. 
 
HILLA 45212/14 s.25.7.2014 i. Edwin Schönez e. Manteli kasv.  
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.8. Tero Mettälä SPA 1. 
 
HOOLIGAN HEY PAPAGENA 12138/14 s.3.12.2013 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Hooligan Hania Tan 
kasv. Arja Koskelo 
Näyttelyt: Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. An 
average bitch with merry temperament, head lacks fill under the eye, narrow foreface, angles straighter than 
desired, adequate bone, compact body, movement is not her fortune, for me this bitch is not balanced and of 
quality I am looking for. 
 
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: Pyhtää 3.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-11, e-3, f-4 = 42 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö; sopivavauhtinen maa- ja ilmavainua käyttävä koira etenee ensimmäisen osuuden jälkitarkasti; toisella 
osuudella pari pientä ja yksi laajempi tarkistus; kolmannella osuudella makuun tuntuman lehtokurppa aiheuttaa 
runsaasti tarkistelua ja pyörimistä; neljännellä osuudella yksi laaja jäljen suuntainen tarkistus; kaadolle suoraan 
sen luokse jääden; kulmat hyvin ja katkolla veren lopusta suoraan jatkoon; makuista kaksi viimeistä ohi, kaksi 
ensimmäistä osoitti; erinomainen itsenäinen suoritus jonka pisteitä verottaa makuiden osoitus ja lehtokurpan 
haku. Virrat 23.5. Tuula Svan VOI 2 (a-5, b-6, c-8, d-11, e-3, f-3 = 36 pist). Enna tutkii alkumakauksen ja se 
ohjataan hyvin jäljelle, jäljestys on pääosin maavainuista ja jälkeä lenkitetään molemmin puolin pienillä lenkeillä; 
jokaisella osuudella pari laajempaa lenkkiä jäljen sivuun; ensimmäisen osuuden puolivälissä koira poistuu suora-
viivaisesti jäljeltä, josta hukka; puhdas jälki, jota kulmalle jolla katko, katko selviää parilla rengastuksella; toinen 
kulma tarkasti, kolmas pienellä tarkastuslenkillä; makauksista ensimmäinen ja toinen osoitetaan hyvin pysähty-
mällä ja nuuhkimalla, kolmas ja neljäs ylitetään; suoraan kaadolle joka kiinnosti; hyvää itsenäistä työtä koira-
kolta. Ilmajoki 28.6. Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Enna tutkii alkumakauksen ja 
lähtee sopivavauhtiseen jäljestykseen maavainua käyttäen; koko jälki edetään veretystä pitkin tai sen välittö-
mässä läheisyydessä, tehden vain muutaman yli narun mitan yltävän tarkistuksen sivulle; ensimmäinen kulma, 
joka on katko, selvitetään rengastamalla ja jäljentekijän jälkiä hyväksi käyttäen; toinen kulma tarkasti ja kolmas 
kulma pienellä tarkistuksella; makauksista ensimmäinen ja toinen merkataan hyvin, kolmas vähän hätäisesti ja 
neljäs kävellään yli; suoraan kaadolle, jota jää tutkimaan. Virrat 4.7. Kari Muje VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-13, e-3, f-4 
= 38 pist). Hyvin ohjattu ja merkattu lähtö, Enna jäljestää rauhallisesti ja tarkasti maavainulla kolme osuutta; 
katko ripeästi rengastaen suoraan veren alkuun, muut kulmat tarkasti; neljännellä osuudella työskentely on suur-
piirteisempää mutta hyvin edetään jäljen suunnassa; vähän ennen kaatoa Enna poikkeaa koneuraa sivuun, 
palaa kehotuksella mutta poistuu uudestaan ripeästi hukkaan; palautus ja kaato haltuun; Enna merkkaa kaikki 
makuut, vain yhden hieman nopeasti; hyvä jäljestys kovassa kelissä.  
 
ICE DIAMOND'S LAST LEGEND 53616/13 s.12.10.2013 i. Allway’s Zumba Bumba e. Ice Diamond’s Heart Of 
Legends kasv. Johanna Hietala 
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Tiina Illukka JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, hyvät mittasuhteet, melko hyvä pää, saisi olla selvemmät kulmakaaret, hyvä kaula, hyvin kulmautunut 
etuosa, jyrkkä lantio, takaosa saisi olla voimakkaampi, korkea kinner, niukat hapsut, sivuliikkeessä saisi olla 



enemmän voimaa. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Antaa 
hieman korkearaajaisen vaikutelman, päässä saisi otsapenger olla voimakkaampi ja pää kokonaisuutena 
hieman vahvempi, hyvä kaula, niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa, hyvä selkälinja, runko saisi olla 
täyteläisempi ja syvempi, hieman luisu lantio, saisi liikkua voimakkaammalla askeleella, kapeasta rungosta 
johtuen myös liikkeet ahtaat, hyvä turkki. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta NUO EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kauttaaltaan pitkälinjainen narttu, pitkä kapea pää, riittävästi kulmautunut edestä ja 
takaa, keskivahva luusto, hyvät käpälät, pitkä mutta oikean mallinen runko, hyvä karvan laatu, hyvä luonne, 
liikkuu hyvin sivusta mutta kapeasti takaa. 
 
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: Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti JUN EH 2. 
 
INKANTO BLISS LADY FIREWORKS Ru & Lt & Ee Mva Ru JMva RKF3074698 s.2.9.2011 i. Lt Mva Dillon-
park Denzel e. C.I.B Ru & Ee & By & Lt & Lt & Fi & Balt Mva Black Fantom Incanto Shine kasv. Lidia Orlova, 
Venäjä 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 20.6. Wera Hübenthal, Norja VAL ERI 2. 
 
ISBAHAN’S CENTURY 21152/14 s.21.2.2014 i. Pl & Ro Mva Molkara Exige e. Isbahan’s Loving India kasv. Aila 
Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Mikkeli RN 9.5. Eeva Resko JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen erit-
täin hyvin kehittynyt narttu, hyvä pää, voisi olla hieman pehmeämpi ilme ja pitempi kaula, erittäin hyvin kulmau-
tunut edestä, tiivis hyvin kaareutunut rintakehä, voisi olla hieman paremmnin kulmautunut takaa, liikkuu riittävällä 
askeleella, erinomainen karvan laatu. Rantasalmi RN 28.6. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 SA PN1 SERT 
ROP. 
 
ISBAHAN’S CHOCO CARAMEL 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: Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppi-
nen feminiininen narttu, kaunis pää, oikea purenta, tummat silmät, hieman ylös kiinnittyneet korvat, kaunis kaula 
ja ylälinja, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä rintakehän muoto, hyvät rungon mittasuhteet, kokoonsa nähden riittävä 
luusto, liikkuu rodunomaisesti, turkki vielä vaiheessa. Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen NUO ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, hieman kookas narttu, otsapenger saisi olla voimak-
kaampi, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, tiivis vahva runko, liikkuu hyvin. Varkaus KV 17.5. 
Jouko Leiviskä NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, hyvät mittasuhteet 
omaava, kaula voisi olla hieman pidempi, erittäin kaunis pää, erittäin kauniit silmät ja ilme, ikäisekseen hyvä 
runko, hieman korkeat kintereet, voisi olla paremmin kulmautunut takaa, liikkeiden tulee vakiintua varsinkin 
edestä, esiintyy reippaasti, erinomaisesti esitetty. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja NUO ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 månader gammal tik av utmärkt typ, fantastiskt feminint huvud med 
härlig uttryck, utmärkt hals, manke, rygg, kors och svansansättning, härlig förbröst, utmärkt välving på bröst-
korgen dock något kort, bra proportioner, harmoniskt vinklad, beväger sig ok sett från sidan, utmärkt päls och 
färg. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja NUO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminine head and expression, could have a little more parallel lines, correct type, well set ears, good 
neck and topline, nice croup and tailset, good spring of rib, nice loin, well angulated, moves with good reach and 
drive and happy cocker tail, excellent coat quality and temperament. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Heli Rummukainen SPA 0. Mikkeli 22.8. Sari Vottonen SPA 1. 
 
ISBAHAN’S MYSTERY 21151/14 s.21.2.2014 i. Pl & Ro Mva Molkara Exige e. Isbahan’s Loving India kasv. Aila 
Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteil-
taan hyvä narttu, kaunisilmeinen pää jossa kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula, eturintaa voisi 
olla enemmän, hyvä runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvälaatuinen karva, korkea häntä häiritsee, liikkuu ja 
esiintyy hyvin. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Ultra feminine head, would prefer better lay of shoulder and more forechest, good topline, short 
coupled, good turn of stifle, would prefer more bone and substance, steady on the move. Kangasala RN 28.11. 
Marja Talvitie NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kovin ujosti esiintyvä, hieman liian pyöreä-
runkoinen ja lyhyt rintakehäinen tyttö, voimakas otsapenger, kaula voisi olla pidempi, löysähköt kyynärpäät, 
aavistus ylöskiinnittynyt ja liikkeessä ylhäällä kannettu häntä, hyvä karva, saisi liikkua hieman pidemmällä 
askeleella. 
Taipumuskokeet: Loppi 5.9. Anu Kokkarinen SPA 0. 
 
JALABELLE FALL FOR CHOCOLATE 60482/10 s.1.11.2010 i. Toalmark Cool N'Brown e. Toffie's Miss Alice 
Chocolate kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Mäntyharju RN 8.8. Marja Talvitie KÄY H. 
 
JALABELLE KISS ’N RUN 23921/12 s.28.2.2012 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super Trouper e. 
Toffie's Miss Alice Chocolate kasv. Jane Laakkonen 



Jäljestämiskokeet: Ruovesi 6.9. Karla Sohlman AVO 2 (a-4, b-8, c-5, d-12, e-3, f-3 = 35 pist). Linda tutkii alku-
makauksen hyvin ja saatetaan päivän työtehtävään mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käyte-
tään sekaisin maa- ja ilmavainua tilanteen mukaan; ensimmäinen osuus edetään pientä siksak-kuviota käyttäen, 
tehdään pieniä ja vähän isompia rengastuksia jäljen molemmin puolin, ensimmäinen kulma aivan vierestä ulko-
kautta ohi, rengastaen uudelle osuudelle ja makuu jää osoittamatta; toinen osuus yli puolivälin hyvin, melko jälki-
tarkasti, vain parit pikku pyörähdykset jäljen sivuun; sitten lähdetään jäljeltä määrätietoisesti eikä edes kehoituk-
set saa Lindaa palaamaan jäljelle, tuomitaan ensimmäinen hukka; uusi yritys ja loppuosuus hyvin, kulma tarkas-
ti, makuu hyvin tutkien; kolmas osuus mennään hyvin pientä aaltokuviota käyttäen aivan jäljen tuntumassa, vain 
parit pikku pyörähdykset ja puolet matkasta veriuran päällä suoraan kaadolle, joka kiinnosti; Linda osoitti osaa-
vansa jäljestää ja tämä AVO-luokan ensikertalainen selvitti työtehtävän hienosti paikoin haastavassa maastossa; 
harjoituksen myötä ei varmaan verijälki unohdu koko matkan aikana. 
 
JALABELLE NUTS FOR CHOCOLATE 25381/13 s.21.3.2013 i. Jalabelle Dipped In Chocolate e. Jalabelle Fall 
For Chocolate kasv. Jane Laakkonen 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 17.5. Taina Ketola VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-8, e-3, f-5 = 42 pist). Alkumakuu 
nuuhkaistaan nopeasti, hyvin ohjattuna jäljelle, jarrutetaan erinomaisesti innokasta koiraa, jälkityö on pääosin 
ilmavainuista jäljen päällä aaltoillen etenevää; kaksi suurempaa tarkistuspistoa koko matkalla; ensimmäinen 
makaus merkataan, kaksi nuuhkaistaan yli mennessä, yksi ohitetaan; ensimmäinen kulma oikaistaan 15 metrillä, 
katkokulma rengastetaan nopeasti; uusi alku kun löytyy vielä yksi varmistuslenkki, viimeinen kulma ylitetään, 
jäljen ulkokautta rengastetaan uuden osuuden suunta; kaadolle suoraan, jää sorkalle. Hämeenlinna 2.8. Veijo 
Suoranta VOI 1 (43 pist). 
 
JALABELLE PEPPERMINT KISS 43274/14 s.12.7.2014 i. Jalabelle Austrian Legacy e. Jalabelle Mocha Mint 
kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months 
old, very feminine, good body proportions, head could be stronger in foreface, correct bite, well set ears but 
could be of finer quality, a bit short neck, good topline, well angulated front, could have more angulation in 
hindquarters, could grow more coat, movement acceptable but not impressive. Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka 
JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, kaipaa aikaa ja itsevarmuutta, pää saa vielä 
kehittyä, hyvä kaula ja ylälinja, kapea edestä, vatsalinja kuroutuu, hyvät takakulmaukset, hyvät sivuliikkeet, 
edestä levottomat. 
 
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 16.5. Paavo Mattila KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväraken-
teinen narttu jolla kaunis pää, ilme ja kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja raajat, hyvälaatuinen karva, 
kinnerahtautta takaliikkeissä, miellyttävä käytös. 
 
JENLIN LOVE LETTER Fin Mva Fin Jva Fi Kva-J 40460/03 s.17.8.2003 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon 
Unlimited e. C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 14.6. Ilkka Niemi VOI 2 (a-4, b-9, c-8, d-9, e-3, f-3 = 36 pist). Tuisku nuuhkii alku-
makauksen ja lähtee määrätietoisesti jäljelle, edetään maavainulla sopivaa vauhtia varmasti jäljellä; toinen 
makaus ohitetaan kun väistetään kaadettua puuta mutta se palataan merkkaamaan, myös viimeinen makaus 
merkataan selkeästi, kahta muuta makausta hidastetaan nuuhkimaan, merkkaus olisi ollut selkeämpi jos olisi 
maltettu pysähtyä hetkeksi; muut kulmat tarkasti mutta katkokulma ollaan jo lähellä selvittämistä kun sorkan jäljet 
kulman takana alkavat kiinnostaa liikaa ja niitä tutkitaan aina hukkan asti; Tuisku jää kaadolle ja se kiinnostaa. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 3.5. Sanna Rantanen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-13, e-3, f-5 = 45 pist). Yhdessä 
tutkitun alkumakauksen jälkeen määrätietoisesti liikkeelle, hyvää suoraviivaista mukavavauhtista jäljestystä; 
ensimmäinen osuus tarkasti, toisella osuudella vain yksi pieni pyörähdys, kolmannella osuudella pitkä lenkki 
oikealle makaukselle, paluu itsenäisesti, neljännellä osuudella yhdet tarkistelut jäljen molemmin puolin; ensim-
mäinen kulma taustatarkistuslenkillä, samoin toiselta kulmalta suunta tarkistetaan, kolmannen kulman katko teki-
jöiden jälkiä; makauksista ensimmäinen ja neljäs voisivat olla selkeämmin merkattuja, toinen ja kolmas merka-
taan paremmin; kaadolle suoraan, jää tutkimaan sorkkaa; varma suoritus. Hailuoto 17.5. Jouni Simonen VOI 1 
(a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Ohjattu lähtö, Debbie lähtee innokkaasti jäljen päällä edeten; katkokulma 
selviää parilla renkaalla; toisen osuuden lopussa koira tarkistaa riistajäljet ja palaa oma-aloitteisesti jäljestämään, 
toinen kulma suoraviivaisesti, kolmas kulma lyhyellä tarkistuspistolla; sorkalle koira tulee jäljen päällä ja osoittaa 
sorkkaan kiinnostusta; makauksista koira merkkaa hyvin kolme ja yhden ohittaa; hieno suoritus. Keminmaa 7.6. 
Ville Porthan VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-3, f-5 = 44 pist). Debbie saa ohjatun lähdön, jäljestystyö suora-
viivaista läpi koko jäljen; ensimmäinen kulma tarkasti; katko toisella kulmalla, jota ensin rengastaen mutta lopulta 
uusi alku löytyy saappaanjälkiä pitkin; kolmas kulma hieman pidemmällä tarkastuslenkillä; makauksista kävelee 
ohi ensimmäisen ja toisen, kolmas makaus nuuhkaistaan vauhdissa, neljäs merkataan erinomaisesti; kaato 
löytyy ja kiinnostaa; hyvä äänetön suoritus. Ristijärvi 4.7. Niina Lukkariniemi VOI 1 (46 pist). Siikalatva 2.8. 
Heikki Pirhonen VOI 0 (0 pist). Hailuoto 9.8. Juha Pelttari VOI 1 (48 pist). Sodankylä 6.9. Aila Pekkarinen VOI 1 
(46 pist). Petäjävesi 13.9. Petri Pelkonen VOI 1 (46 pist). Kolari 30.8. Jouni Simonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-



14, e-3, f-5 = 50 pist). Innokas hyvä lähtö, koira lähtee etenemään hyvää kävelyvauhtia jälkitarkasti; jäljestys on 
jälkitarkkaa kaikki osuudet eikä Debbie poistu jäljeltä lainkaan; kaikki makaukset merkataan tarkasti; katkokulma 
selviää vaivatta ja muut kulmat suoraviivaisesti; sorkalle koira tulee suoraan ja jää järsimään sitä; erinomainen 
suoritus. 
 
JENLIN PHI PHI C.I.B Fin & Ee Mva 31356/06 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: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyväkuntoinen veteraani, oikeat mittasuhteet, miellyttävä karva, säilyttää hyvin ylälinjansa liikkuessa, jäntevä 
takaosa, eturintaa saisi olla enemmän, miellyttävä jo vähän kuivunut pää, liikkuu reippaasti ja hyvällä askel-
pituudella. Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 9 years old, very good condition, good body proportions, excellent head, good neck and topline, 
excellent angulated front and hindquarters, good coat, coming a little broad, excellent movement from the side, 
good step. 
 
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: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat, hyvä sukupuolileima, hyvät raajat ja käpälät, tasapainoiset hyvät 
kulmaukset, oikeailmeinen hyvän pituinen pää, liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin, iloinen ilme, miellyttävä käytös. 
Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska PEN 2 KP. 9 months old, excellent female, beautiful head with 
sufficiently arched skull, well developed foreface, correct with lip, good bite, correct low set ears of nice drop and 
shape, good neck and topline, low tailset, well angulated front and hindquarters, nice coat, coming a little broad, 
good drive seen from side, good length of step. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia JUN EH 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old female of correct size, good headplains, stop could be more 
prominent, correct scissor bite, correct length of neck, upper arm should be better laid back, good spring of rib, 
strong topline, well angulated rear, sound moving away, front a little loose, quite hard to assess movement, 
balanced reach and drive when she decides to move. Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka JUN ERI 1 SA PN1 
SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin kehittynyt, kaunislinjainen, 10 kk vanha, 
erittäin kaunis pää, erinomainen ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, hyvä rintakehän muoto, erinomainen karva, 
tehokkaat sivuliikkeet, leveät edestä. Alavus KR 14.6. Pekka Teini JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. Ilmajoki RN 
1.8. Reia Leikola-Walden JUN ERI 1. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP 
RYP2. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, 
pleasing bitch in excellent type and proportions, typical head, pleasing expression, excellent earset, excellent 
neck and topline, could be more angulated front and rear, excellent ribcage, full of body substance, outstanding 
coat quality and condition, typical movement, should cover more ground. 
 
JENLIN POCKET BELINDA 46715/14 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: Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska PEN 1 KP ROP-pentu. 9 months, nice female, good body 
proportions, well cut head with sufficient broadness at skull, well developed foreface, correct bite, well set ears, 
good expression, good neck and topline, well angulated front and hindquarters, nice coat, excellent movement 
from all sides, good drive. Kauhava RN 9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa JUN ERI 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyväluustoinen, hieman pitkärunkoinen, hyvä nartun pää, miellyttävä ilme, hyvät silmät ja 
korvat, tasapainoinen ylälinja, täyteläinen runko, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä hännän asento, tehokkaat 
sivuliikkeet, etu- ja takaliikkeissä vielä kapeutta, hyvä turkin laatu. Alavus KR 14.6. Pekka Teini JUN ERI 2. 
Ilmajoki RN 1.8. Reia Leikola-Walden JUN ERI 2. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila JUN ERI 2 SA PN2 
VASERT. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 
months, excellent type and size, very beautiful head and expression, very feminine overall, very good neck, 
topline and tailset, well angulated front, could be more in rear, enough substance for age, excellent coat quality 
and condition, narrow in front, moves very well. 
 
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: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen PEN 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat 
mittasuhteet, erinomainen sukupuolileima, hyvät pään linjat, hyvä kuonon vahvuus, hyvä kaula ja ylälinja, tasa-
painoiset kulmaukset, keskivahva raajaluusto, hyvät käpälät, hieman vielä kapeat mutta suorat edestakaiset 
liikkeet, askel saa vielä kehittyä, miellyttävä käytös. Tampere KV 3.5. Gert Christensen, Tanska JUN ERI 1 SA 
PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 months, feminine head and expression, good square muzzle, 
scissor bite, nice eyes, low well set ears, good neck and topline, good body, may not be heavier, well angulated, 
moves well, good coat, nice temperament. Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, sopiva koko, hyvä pää, vahva selkä, ikäisekseen hyvin 
kehittynyt rintakehä, riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, kauniit liikkeet. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen 
JUN EH 2. Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson JUN ERI 2. 
 
JENLIN RACHEL WALL 14407/13 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 



Näyttelyt: Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ 
years old, still growing bitch, good cobby appearance, good correct head, correct headplains, stop and scissor 
bite, shoulders well angulated, upper arm steep, topline a little roachy, stifles moderately angulated, hard to 
assess on the move but seems to be set on coming and going, I’d like more reach and drive. 
 
JENLIN SEEING STARS 41769/12 s.23.6.2012 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. C.I.B Fi & Ee Mva Jenlin Maya 
Bay kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan erittäin hyvä, tanakkarunkoinen, tänään vähän tuhti narttu, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja 
etuaskel ulottuvampi, kuono keveä mutta ilme on todella kaunis ja levollinen, jyrkkä lantio, laadukas karva, aske-
leessa saisi olla enemmän ulottuvuutta, erinomainen tapa käyttää häntää. 
 
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: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 
months, excellent type, size and proportions, beautiful feminine head and expression, correct earset, excellent 
neck, topline and tailset, well angulated front and rear, excellent forechest, ribcage and body substance for age, 
excellent coat quality and condition, weak in hocks, moves very well from the side. 
 
JENLIN WALK WITH FAME Fi Jva 41771/12 s.23.6.2012 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. C.I.B Fi & Ee Mva Jenlin 
Maya Bay kasv. Merja Harjula 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Hyvä jäljelle 
ohjaus; koko jälki edetään rivakkaa kävelyvauhtia maavainuisesti, matkalla parit reilun narun mitan tarkistukset; 
kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden; ensimmäinen kulma katkoineen selviää nopeasti veren lopusta haaru-
koiden, toinen kulma jäljen mukaisesti ja kolmas laajalla takalenkillä; makuista kaksi osoitti pysähtyen ja pikai-
sesti nuuskien, yhden vauhdista ja yhden ohi; erinomainen itsenäinen suoritus mutta makuiden osoitus vaatii 
vielä petraamista. Imatra 12.7. Heikki Vesikko VOI 0 (0 pist). Nopea lähtö, etenee maavainulla osin hyvinkin 
tarkasti jäljen päällä; parhaat suoritukset tällä kertaa olivat toisen osuuden makauksen pysähtyminen ja kolman-
nen kulman puhdas käännös; jäljestettävä maasto oli hyvin riistarikkaan tuntuinen, hirvenjälkiä havaittiin jokai-
sella osuudella ja niistä Wilma oli kovin kiinnostunut; Wilma lähti määrätietoisesti hirvenjäljille ensimmäisen 
osuuden loppupäässä, toisella osuudella makauksen jälkeen ja kolmannella osuudella myöskin heti makauksen 
jälkeen; tällöin koe keskeytettiin. 
 
JENLIN WINEGRAPE 11338/15 s.23.11.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Fi Mva Jenlin 
Summer Dream kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasa-
painoinen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet mutta kovin kuivat huulet, hyvä kaula ja ylälinja, lyhyt rintalasta 
ja kuroutuva alalinja, liikkuu hyvällä askeleella mutta kovin kapeasti takaa, turhan ylpeä hännästään liikkeessä. 
Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, 
could do with a little bit more bone and substance, head could be stronger and more length in muzzle, well 
shaped ribcage, well angulated, a little short in croup, could have shown herself better on the move, nice coat 
quality, happy temperament. 
 
JUSMIL ICE PEARL 17297/07 s.9.2.2007 i. A'Fransmanni des Pyramides de Cholula e. Volfrad Marry-Liiz'ly 
kasv. Sanna Fält 
Näyttelyt: Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, oikein hyvä korkeus- ja pituussuhde sekä rungon voimakkuus, 
kauniit pään linjat, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja selkä, samoin hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä askeleella kun 
vain malttaa, runsas turkki. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET BIS4-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen vankka veteraaninarttu, hyvä nartun pää, oikea ilme, hyvä 
kaula ja selkälinja, sopivasti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, vankka oikean mallinen runko, runsas 
turkki, hyvä luonne, liikkuu oikealla asenteella hieman lyhyellä askeleella. 
 
JUSMIL WILD PRINCESS 49781/10 s.8.8.2010 i. A'Fransmanni des Pyramides de Cholula e. Volfrad Marry-
Liiz'ly kasv. Sanna Fält 
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Tiina Illukka AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa mutta toivoisin enemmän 
takakulmauksia, hieman pitkä lanne, liikkuu ja esiintyy hyvin. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta AVO ERI 3 
SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunisilmeinen riittävän vahva nartun 
pää, kaunis selkälinja, sopiva eturinta ja etukulmaukset, vankka luusto, kauniit käpälät, hyvä runko, riittävät polvi-
kulmaukset, hyvä karva, hyvä luonne, liikkuu hyvin. Rovaniemi KV 20.6. Wera Hübenthal, Norja AVO ERI 2. 
Raahe RN 1.8. Katja Korhonen AVO ERI 1 SA PN3. 
 
JUSMIL XOXO COVER GIRL 30157/14 s.3.5.2014 i. Cz Mva Pavek’s All Right e. Jusmil Wild Princess kasv. 
Sanna Fält 
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Tiina Illukka PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erit-
täin korkealuokkainen hyvin kehittynyt narttupentu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja 
rinnan syvyys, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkeet vielä edestä löysät, hyvät sivuliikkeet, erinomainen 



karvan laatu. Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
narttumainen, vielä vähän varovaisesti käyttäytyvä narttu joka saisi käyttää häntäänsä paremmin, tarpeeksi 
koottu runko, pää tarvitsee aikaa ja leveyttä, hyvät silmät, eturinta saa täyttyä, kohtuulliset kulmaukset, vielä 
pentumainen liikkuja, tarvitsee aikaa sekä itseluottamusta. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta JUN EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus jossa hyvät linjat mutta vielä kapea, 
oikealinjainen pää joka saa vielä täyttyä, miellyttävä ilme, riittävät kulmaukset edessä ja takana, keskivahva 
luusto, litteä runko, lupaava karva, liikkuu hyvin oikealla asenteella. Rovaniemi KV 20.6. Wera Hübenthal, 
Norja JUN ERI 2. 
 
JUSMIL XOXO WALLFLOWER 30154/14 s.3.5.2014 i. Cz Mva Pavek’s All Right e. Jusmil Wild Princess kasv. 
Sanna Fält 
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Tiina Illukka PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja 
mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvin kulmautunut etuosa, takaosa saisi olla paremmin kulmautunut, jyrkkä 
lantio ja korkea kinner, hyvin kehittynyt runko, liikkuu kinnerahtaasti takaa, liikkuu hyvin sivusta kun suostuu 
ravaamaan, hyvän laatuinen turkki. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikealinjainen nuoren nartun pää, riittävä kaula jossa hieman kaulanahkaa, 
riittävä eturinta, hyvä luusto, vankka oikean mallinen runko, riittävät kulmaukset, kaunis karva, hyvä luonne, 
liikkuu hyvin sivusta, aavistuksen kapea takaa. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI. Yli-
vieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen JUN EH 1. Rovaniemi RN 22.8. Eeva Rautala JUN EH 4. 
 
KANTELETTAREN SINETÄR 30232/14 s.3.5.2014 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Breeze Grace Kelly 
kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 
månader, med bra proportioner, ännu lätt i huvudet, tunn underkäke, lagom hals, ganska knappt vinklad fram, 
behöver ännu mer utvecklas i kropp, lätt benstomme, rör sig ok från sidan, lovande päls. Kellokoski ER 6.6. 
Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, excellent dentition, 
good front, good bend of stifle, correct tailset, neat feet, a bit lacking in coat on the day, moved ok. Riihimäki KR 
7.6. Goran Gladic, Serbia JUN ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old, correct type, 
typical head, correct bite, good eye, well set ears and tail, well sized, good substance, correct skull and stop, 
lively movement, well presented. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi JUN EH 3. 
 
KRAFTMASTER AMAZING MIRANDA 41238/12 s.11.6.2012 i. Cz Mva Pavek’s All Right e. Claremark Ghetto 
Gem kasv. Jasmine Reittonen 
Näyttelyt: Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia AVO EH. 
 
LADY 56098/14 s.2.11.2014 i. Silessia’s Woody Brown e. Rosswind Fool For Love kasv. Johanna Jussila 
Näyttelyt: Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaja, Venäjä PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Correct type, young female, typical head, correct earset, chest in the development, little straight in 
shoulders, correct hindquarters, correct topline, coat is good, movement ok but needs reach and drive, very 
promising. 
 
LAHDENHOVIN ADALMIINA 12555/15 s.10.12.2014 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Jalabelle Fall For 
Chocolate kasv. Leena Ahvenainen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good strong feminine head with square muzzle, moderate neck, good forechest, nicely boned legs, neat 
tight feet, short body, good rib, strong rearquarters, moved well, would prefer quicker stride and she kept sniffing 
the ground. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, kaunislinjainen pää, lyhyt kaula, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvin kehitty-
nyt rintakehä, riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana, tarvitsee vielä aikaa ja näyttelykoulutusta. Hämeen-
linna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: väistää. Very difficult to 
assess, very feminine in head, short in foreface, would prefer better front construction, good topline with correct 
tailset, good rear angulation, unable to assess her movement. 
 
LAHDENHOVIN AMALIA 12553/15 s.10.12.2014 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Jalabelle Fall For 
Chocolate kasv. Leena Ahvenainen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good strong feminine head with square muzzle, moderate reach of neck, good upper arm and forechest, 
nicely boned, good spring of rib, strong rearquarters with good muscletone, moved well. 
 
LAHDENHOVIN AURORA 12550/15 s.10.12.2014 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Jalabelle Fall For 
Chocolate kasv. Leena Ahvenainen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Sweet feminine head, moderate reach of neck, good forechest and upper arm, nicely boned legs, 
good ribbed body, short bodied, good rearquarters, well muscled, moved well, would prefer more stride in action. 
Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä koko ja luusto, feminiininen pää, hieman lyhyt kaula, haluaisin siistimmän ylä-
linjan, suora edestä, hyvät takakulmaukset, saisi liikkua pidemmällä askeleella, hyvä luonne mutta kovin pentu-
mainen. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-



vissä. Pretty in head, would prefer better lay of shoulder, good topline and tailset, well angulated strong quarters, 
long in body which spoils her overall balance, moving a bit wide front. 
 
LAHJAKAS AAMELLI 23064/14 s.15.3.2014 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s Mireia kasv. 
Petteri Väänänen 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Liisa Pajala SPA 1. 
 
LAHJAKAS BERRY 32777/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väänänen 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Kirsi Salokanto SPA 1. 
 
LAHJAKAS BRILLIANT 32779/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. 
Petteri Väänänen 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Kirsi Salokanto SPA 1. 
Metsästyskokeet: Ruovesi 18.10. Gareth Davies AVO 3 (59 pist). Mäntsälä 7.11. Tuomo Kotasaari AVO 3 (55 
pist). Hyvinkää 15.11. Arto Kurvinen AVO 2 (69 pist). 
 
LEADING-LIGHT BROWN-EYED-GIRL Fin Jva 26770/04 s.10.4.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. Fin Jva 
Leading-Light My Myself ‘N’ I kasv. Satu Laitinen 
Rallytoko: Heinola 14.11. Minna Hillebrand ALO 0 (0 pist). Vantaa 29.11. Heikki Palosaari ALO HYV (93 pist). 
Porvoo 13.12. Anna Pekkala ALO HYV (89 pist). 
 
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 
Näyttelyt: Kouvola KR 22.8. Tapio Eerola KÄY EH 1. 
 
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 7.3. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvän suku-
puolileiman omaava, riittäväluustoinen narttu, oikeat mittasuhteet, hieman kevyt kuono-osa, saisi olla paremmin 
kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa, oikean laatuinen karvapeite, hyvä ylälinja ja häntä, etuaskel jää 
lyhyeksi liikkeessä, hyvä taka-askel. 
 
LEADING-LIGHT LIGHT MY FIRE 48826/12 s.14.7.2012 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Mva JV-07 Leading-Light I Say I Say I Say kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Enough in type, correct bite, lovely expression, low on legs, light bone, enough movement. 
MH-luonnekuvaus: Inkoo 23.5. Anne Kuivinen ja Irene Puputti. 
 
LEADING-LIGHT PROUD MARY 31638/13 s.18.3.2013 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic Girl 
kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvän suku-
puolileiman omaava narttu, hieman ilmava yleisvaikutelma, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat ja 
kuono-osa täyteläisempi, voisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut, hyvälaatuinen karvapeite, esiintyy 
iloisesti, ylälinja pyöristyy liikkeessä, tänään hieman levoton liikkeessä, leveät etuliikkeet. Marttila ER 17.5. Virpi 
Montonen AVO EH 2. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nice head, correct dentition, front ok, slightly upright in shoulder, longer cast, correct tailset, 
moved ok using her tail. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen AVO EH 4. 
 
LEADING-LIGHT SENSUELLA ISABELLA 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: Lempäälä 3.1. Anna Pekkala AVO HYV (95 pist). Ylöjärvi 10.1. Minna Hillebrand AVO HYV (96 
pist). Loimaa 24.1. Hannele Pirttimaa AVO HYV (95 pist) RTK2. Janakkala 7.2. Hannele Pirttimaa VOI 0 (0 
pist). Lahti 7.3. Anna Pekkala VOI HYV (75 pist). Lempäälä 21.3. Minna Hillebrand VOI0 (- pist). Vantaa 22.3. 
Iiris Harju VOI 0 (0 pist). Espoo 11.4. Anna Klingenberg VOI HYV (93 pist). Janakkala 14.5. Iiris Harju VOI HYV 
(86 pist) RTK3. Forssa 16.5. Pia Heikkinen MES 0 (0 pist). Janakkala 23.5. Iiris Harju MES 0 (0 pist). Ylöjärvi 
9.8. MES 0 (0 pist). Riihimäki 15.8. Hannele Pirttimaa MES 0 (0 pist). Hämeenlinna 29.8. Pia Heikkinen MES 
HYV (87 pist). Lahti 12.9. Hannele Pirttimaa MES HYV (83 pist). Lahti 31.10. Anna Klingenberg MES 0 (- pist). 
Riihimäki 14.11. Pia Heikkinen MES 0 (- pist). 
 
LECIBSIN SUNSHINE 60304/09 s.29.10.2009 i. Westerner Cisco Kid e. Quietly Ronjas Little Helper kasv. Jukka 
Kuusisto 
Näyttelyt: Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska NUO T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 
months old, too long in body proportions compared with height, excellent cut head with a nice sweet expression, 
correct bite, good neck, topline is dipping behind shoulders, moderately angulated hindquarters, could have a 
little more coat, shoulders straight and forward placed which affects her front movement negatively, short 
stepped and broad coming, acceptable drive behind. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt AVO EH. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävä pää ja ilme, antaa hieman pitkän ja matalan vaikutelman, kaunis kaula, hyvä 



rungon muoto ja voimakkuus mutta pituutta voisi olla vähemmän, hyvät liikkeet ja kaunis turkki, mittasuhteiden 
vuoksi palkintosija erittäin hyvä. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI. Oulu KV 12.7. Victor 
Lobakin, Azerbaidzhan AVO ERI 1 SA. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen AVO EH 4. 
 
LEPÄNOJAN BERTHA 12129/12 s.13.10.2011 i. Apelhöjdens Othello e. By & Ro & Md Mva Ro & By GrMva 
SiV-15 Flyers Xtra Black kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu 
jolla oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, hyvin kulmautunut takaa, 
hyvälaatuinen karva, hieman korkeahko häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Hirvensalmi RN 11.4. Paula 
Rekiranta KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät rungon mitta-
suhteet, vahva kallo, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, kauniit silmät ja ilme, hyvä kaula ja eturinta, 
hieman ulkokierteiset etukäpälät, hyvä runko ja takakulmaukset, erinomainen karvan laatu mutta trimmaus voisi 
olla hieman luonnollisempi, erittäin hyvät sivuliikkeet. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice dark eyes, correct dentition, good front, ok shoulders, correct 
tailset, nice bend of stifle, neat feet, moved well using her tail, excellent presentation. Riihimäki KR 7.6. Goran 
Gladic, Serbia KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, correct type, sound level 
body, well sized and proportioned, good bone, quality coat, well set ears and tail, correct angulations and 
movement, well presented. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia KÄY EH 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Balanced feminine head, would prefer slightly better lay of shoulder, correct topline with 
good tailset, good turn of stifle, short in loin, would prefer more forechest and width in rear, moved out ok, just a 
bit wide in front. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs mutta hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saisi olla 
täyttyneempi, hyvä runko, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella mutta taka-askel saisi olla tehokkaampi, hyvä 
karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, correct proportions, sweet head and expression, nice neck, could have had a better laid back 
shoulder, nice bone and substance, lovely feet, correct angulation behind, a little short in croup, moves steadily, 
could have had better reach in front, correct amount of coat, nice temperament. 
 
LEPÄNOJAN FANNI 29909/13 s.20.3.2013 i. Ee Mva Two Pine’s Torna A Sorrento e. Sasa van de 
Dollardhoeve kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Itsestään turhan 
keveän ja ilmavan yleisvaikutelman antava, sopivan kokoinen, erittäin litteä runko ja kapea eturinta, kapeahko 
pää, kiva ilme, suorahkot lavat, hyvin kulmautunut takaa, villava turkin laatu, esiintyy reippaasti, liikkeet voisivat 
olla tehokkaammat, hyvin esitetty. Pieksämäki KR 27.6. Leni Finne AVO H. 
 
LEPÄNOJAN IKUISESTI SINUN 53882/14 s.9.10.2014 i. Tudormist Poacher Pocket e. Lepänojan Domino 
kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia PEN KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good head with good reach of neck, good forechest, would prefer more bone, nice deep-ribbed body, 
good rearquarters of angulation and muscled thigh, correct tailset, moved well, would prefer more stride, kept 
topline. Pori KV 1.8. Markku Kipinä JUN EH 4. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia JUN EH 4. 
 
LEPÄNOJAN JUST VAAN PARAS 56004/14 s.27.10.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Lepänojan 
Bertha kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 months, 
correct type, typical head, little longer in back, correct bite, well set ears and tail, quality coat, lively movement, 
well presented, promising. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi JUN ERI 2. Hyvinkää RN 20.9. Paavo 
Mattila JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut nuori narttu jolla hyvät mitta-
suhteet, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis ilme ja kaula, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä ylä-
linja ja takaosa, hyvä karva tulossa, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, 
Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ultra feminine head, clean in neck, would prefer 
better shoulder placement, good rear angulation, a shade long in loin, would prefer more bone and substance, 
moved ok. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year, very feminine bitch, sweet expression, nice lines, well set ears, nice neck and topline, croup with good 
length, nice tailset, good spring of ribs for size and age, too long in loin, well angulated, moves with good reach 
and happy cocker tail, nice coat quality, steady temperament. 
 
LEPÄNOJAN KIRKKAIN TÄHTI 39515/15 s.3.6.2015 i. Merry Cocktails Bliss e. By Mva Sasa van de 
Dollardhoeve kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Helsinki PN 6.12. Marja Kosonen BABY 1 KP PU2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, hyvä purenta, hyvä eturinta, vahva raajaluusto, 
ikään nähden erinomainen runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, riittä-
vällä askelpituudella sivulta, kaunis väri, oikean laatuinen karva tulossa, erinomainen luonne. 
 
LIGGAVARRE’S DREAMCATCHER NO51333/14 s.7.9.2014 i. Gb Sh Ch PMJV-11 DkV-12 Rainstorm’s Latest 
News e. Rainstorm’s Northern Star kasv.  
Näyttelyt: Rovaniemi RN 16.5. Katja Korhonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunislinjainen pää, hyvä ilme, hyvät korvat, kaunis ylälinja, ikäi-



sekseen hyvä eturinta ja täyteläinen runko, saisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä ja takaa, vankka 
raajaluusto, hyvä turkin laatu ja häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella ja voimalla yhdensuuntaisesti, miellyttävä 
luonne. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 3 SA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, 
Azerbaidzhan JUN ERI. 
 
LINE SAM GIVE ME GIVE ME GIVE ME SE43043/2014 s.10.6.2014 i. Line Same Special Black e. Line Sam 
Hot Geyser kasv. Tord Lundborg, Ruotsi 
Näyttelyt: Lemland RN 24.5. Rune Fagerström JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 
månader, utmärkt typ och storlek, utmärkta proportioner, vackert välformat huvud med bra linjer, bra ögon och 
uttryck, bra hals, bra bröstdjup men måste ännu fyllas ut i kroppen, något kort kors, tillräckliga vinklar bak, 
utmärkt benstomme, något smal fram, kunde ha bättre påskjut bak, bra päls, härligt temperament. Eckerö KV 
26.9. Henric Fryckstrand, Ruotsi JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Söt junior på 11 
månader, fint huvud och uttryck, fin hals, harmonisk konstruktion, behöver utvecklas på sin bröstkorg, fin rygg, 
välvinklad bak, behöver mer träning i rörelse och mer tid på sin sida. 
 
LINGONBERRY’S ESTEE LAUDER 15101/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 
DkV-13 Rainstorm’s Latest News e. Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.8. Eeva Rautala JUN ERI 3. Rovaniemi RN 29.8. Tanya Ahlman-Stockmari 
JUN ERI 2. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year, 
excellent type, size and proportions, very feminine, very pleasing head and expression, correct earset, balanced 
angulations, excellent ribcage and body substance for age, correct topline, excellent coat quality, moves typically 
but needs more power and action on the move. 
 
LINGONBERRY’S LAURA BIAGIOTTI 15100/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 
DkV-13 Rainstorm’s Latest News e. Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen BABY 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat, hyvä sukupuolileima, lupaava pää, hyvä kaula, erinomainen eturinta, 
hyvä runko, keskivahva raajojen luusto, hyvät käpälät, erittäin lupaavat edestakaiset liikkeet, liikkuu hyvin myös 
sivulta, miellyttävä käytös. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN ERI 2. Rovaniemi RN 22.8. Eeva Rautala 
JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Rovaniemi RN 29.8. Tanya Ahlman-Stockmari JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. 
Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Balanced, chiselled head, good in neck and lay of shoulder, well sprung rib, good topline, rounded quarters with 
good angulation, good compact balanced outline, moved out well.  
 
LOITSUTUULEN WITCHERY 39787/06 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 2.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (40 pist). Kouvola 9.8. Mari Tilles VOI 2 (38 
pist). Hamina 30.8. Mari Myllynen VOI – (0 pist). 
 
LOVE COX’S SPEACHLESS 52996/10 s.9.7.2010 i. Manaca’s It’s In His Kiss e. Vignett’s Multi Mix kasv. Inger 
Ivebrand, Ruotsi 
Luonnetesti: Hämeenkyrö 19.4. Katri Leikola ja Marco Vuorisalo LTE (108 pist). 
 
LUMOAVA SELENE 30526/13 s.15.3.2013 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. Tähtimetsä Hilma kasv. Taina 
Jokinen  
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin tik i 
stark utveckling, bra storlek och typ, feminint huvud, bra uttryck, korrekt bett, tillräckliga vinklar, bra benstomme, 
väl mycket rundat över korset, bra pälsstruktur, tillräcklig lårbredd, ganska bra rörelser, super temperament, 
behöver ännu lite tid. Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan tyypillinen, hyvärunkoinen narttu jolla selvä sukupuolileima, varsin hyvät pään linjat, hyvät 
kulmaukset ja eturinta, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, oikealaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin takaa, etu-
liikkeessä kääntää käpäliä sisäänpäin. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, correct type, typical head, correct skull and stop, correct bite, well sized 
and proportioned, well shaped ribs, quality coat, well set ears and tail, excellent movement, well presented. 
 
LUMOAVA VENUS 30525/13 s.15.3.2013 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. Tähtimetsä Hilma kasv. Taina 
Jokinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteil-
taan tyypillinen, selvän sukupuolileiman omaava narttu, tyypillinen pää ja ilme, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, seistessä hieman menettää ryhtiään, liikkuu hyvällä ulottu-
vuudella sivusta, hyvät liikkeet takaa ja edestä. 
 
LYRICALS LYRICALUNIVERSAL 20762/14 s.13.2.2014 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet 
Universal Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, good front, nice tight elbows, good muscletone, neat feet, a bit erratic on the move. 
 



LYRICALS MAJORSMINOR 20760/14 s.13.2.2014 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet Universal 
Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja rungon mittasuhteet, kuono-osa saa vielä täyttyä, riittävät kulmaukset 
edessä ja takana, tiivis runko, hyvä karvan laatu, liikkuu ja esiintyy hyvin. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt JUN 
ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikein hyvät mittasuhteet, miellyttävä ilme, riittävä otsa-
penger, hyvä kaula ja selkä, samoin hännän kiinnitys, hyvä lapa mutta olkavarsi saisi olla viistompi, rungon 
voimakkuus iän mukainen, joustavat liikkeet, etuosa saa vielä tiivistyä, hyvä turkki. Haapavesi RN 3.5. Hannele 
Jokisilta JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, riittävä koko, 
vielä hieman kapea pää, hyvä ilme, riittävästi kulmautunut edestä, saisi olla voimakkaammat takakulmaukset, 
keskivahva luusto, hyvä rungon malli, kaunis karva, liikkuu hyvin. Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi JUN 
ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sweet as sugar, very feminine, good proportions, 
very nice head and expression, lovley earset and eyes, very good neck, front and forechest, good ribcage but a 
bit short in breast bone, normal croup and rear, very good coat quality, very typical movements with proud head, 
good tail activity and reach, very nice temperament. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good eyes, excellent dentition, good front, tight elbows, well rounded 
ribs, good muscletone, correct tailset, happy mover. Rovaniemi KV 20.6. Wera Hübenthal, Norja JUN ERI 1 
SA PN3 VASERT. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 2 SA. Oulu KV 12.7. Victor 
Lobakin, Azerbaidzhan NUO ERI 2. Raahe RN 1.8. Katja Korhonen NUO ERI 1 SA PN2 SERT. Iisalmi KV 
2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi NUO ERI 2. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti NUO ERI 2 SA PN2 
VASERT VACA. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. 
 
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 Undesingned Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
mycket god typ, bra proportioner, mycket bra uttryck, bra längd i huvudet, tillräcklig kraft i nosen, välansatta 
öron, bra hals, överlinje och svansansättning, välkroppad, rör sig ganska bra, lite too busy, välskött ganska bra 
päls, mycket välvisad, trevlig temperament. 
 
MANACA’S LOOK LOW AND BEHOLD Fi Mva Fi Jva 27526/08 s.2.6.2007 i. Se(n) & Dk & No Mva EuJV-06 
SeV-06 SeV-08 Manaca’s Beat About The Bush e. C.I.E Se & No Mva Se Jva NoV-09 Manaca’s Cross Country 
kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 8 years, nice dark eyes, dentition ok, good front and shoulders, short coupled, good width of thigh, well 
muscled, level topline standing and on the move, moves with drive with ever wagging tail, excellent presentation. 
Alavus KR 14.6. Pekka Teini VET ERI 1 SA VSP-VET. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen VET ERI 2. 
Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. 
 
MANACA’S OPEN HAPPINESS 35186/14 s.12.4.2014 i. Se(n) Mva Se Jva SeV-10 Manaca’s Walk On The 
Wild Side e. Se Mva Wilmerella Manacas Rumours kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Narttumainen 
kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula ja eturinta, 
tilava runko, hieman pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa, vielä pehmeyttä selässä, karva kehitys-
vaiheessa, liikkuu hyvin sivulta, tarvitsee harjoitusta, alaleuan tulee vieä kehittyä, samoin purennan. Tampere 
KV 3.5. Gert Christensen, Tanska JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year, feminine head, 
scissor bite but one canine up in upper jaw, nice eyes, low well set ears, good neck and topline, too heavy in 
body, well angulated in rear, needs to stabilise in movement, not in coat condition, nice temperament. 
Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, 
riittävä luusto ja sopiva koko, pieni narttumainen pää, hyvä eturinta ja tilava rintakehä, etuasentoiset lavat, hyvä 
takaosa, karva ei ole näyttelykunnossa, vielä pentumaiset liikkeet. 
 
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: Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 4 år, championtik med mycket eleganta linjer, vackert välformat huvud med ljuvligt uttryck, 
vackert hals, kompakt kropp, kunde vara något mer utfylld i fronten, utmärkt päls, flott presenterad, trevlig 
temperament. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good head and dark eyes, good upper arm, excellent shoulder placement, short and cobby, good width of 
thigh, neat feet, moved well using her tail, level topline, excellent presentation. Heinola KR 23.8. Patric 
Ragnarson, Ruotsi VAL ERI 2 SA PN4. 
 
MARGATE AMBER MOON 32195/14 s.26.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 VV-
14 Flyers Zim Bean e. Lt Mva Margate Keep It Real kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, excellent dentition, good front, good shoulder placement, nice width of thigh, neat feet, good happy 
mover. Tuusula KR 4.7. Saija Juutilainen JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen 
JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen NUO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: 



käsiteltävissä. Ryhdikäs kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hieman kapea runko ja kuroutuva 
alalinja, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu iloisella ryhdikkäällä askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 
6.12. Anne Livo Buvik, Norja NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, good 
proportions, sweet head, nice neck and shoulders, a bit steep in upper arm, well angulated behind, bit short in 
croup, well developed body, moves with typical happy tail, would like her more steady and better reach in front, 
nice coat quality, happy temperament. 
 
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: Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis-
ilmeinen feminiininen narttu, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoiset 
kulmaukset, erinomainen rintakehä, liikkuu edestä hieman lyhyellä askeleella, saisi esiintyä valoisammin, kaunis 
selkäkarva. Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, 
linjakas, hyvät mittasuhteet omaava narttu, hyvä pään pituus, lempeä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta 
ja runko, kokoon sopiva luusto, riittävät kulmaukset edessä ja takana, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman 
kapeasti edestä, rauhallinen käytös, toivoisin hieman lisää iloisuutta esiintymiseen muutoin erinomaiseen koko-
naisuuteen. Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvä ylälinja, eturintaa voisi olla 
hieman enemmän, hyvä suora karva, liikkuu hyvin, hyvä luonne, voisi olla vieläkin iloisempi, liikkeessä voisi 
kantaa häntäänsä vieläkin paremmin. Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo AVO EH 1. Kellokoski ER 6.6. 
Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice dark eye, correct dentition, 
good head, nice front, well laid back shoulders, level topline standing and moving, very good width of thigh, 
moved well using her tail, excellent presentation. Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen AVO ERI 1 SA PN1 SERT 
ROP. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO EH. Suonenjoki RN 15.8. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 
SA PN1 SERT ROP. Äänekoski RN 5.9. Tarja Hovila AVO ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA ROP RYP2. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.8. Tero Mettälä SPA 1. 
 
MARGATE GHILLIE DUE 28534/12 s.30.3.2012 i. Se Mva QuilMhair Innis-Dubh e. Lt Mva Margate Keep It Real 
kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungon mitta-
suhteiltaan sopusuhtainen narttu jolla hyvä pää ja oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehän muoto ja 
syvyys, liikkuu avoimesti takaa, edestä hieman löysin kyynärpäin, muuten rodunomaisesti, aurinkoinen luonne, 
turkki ei tänään parhaassa kunnossa. 
 
MARGATE GIFT TO MAMA 44976/10 s.3.7.2010 i. HeW-10 HeW-11 V-11 BaltV-11 HeVW-15 VV-15 Lochranza 
Mr Federer e. Lt Mva Margate Keep It Real kasv. Marjut Kakko 
Jäljestämiskokeet: Ylitornio 14.6. Juha Pelttari AVO 0 (0 pist). Koiralle näytetään alkumakaus ja siitä ohjataan 
jäljelle; heti suuntakrepin jälkeen koira ei jatka matkaa, hukka; uusi yritys mutta koira ei lähde jäljestämään, joten 
tuomari keskeyttää kokeen; lisää varmuutta ohjaajalle, niin kyllä se koirakin lähtee siitä työskentelemään. 
 
MARGATE KIT AND CABOODLE C.I.B C.I.E Fi & Se & No & Ee & Pohj Mva 44974/10 s.3.7.2010 i. HeW-10 
HeW-11 V-11 BaltV-11 HeVW-15 VV-15 Lochranza Mr Federer e. Lt Mva Margate Keep It Real kasv. Marjut 
Kakko 
Näyttelyt: Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Joensuu KV 8.8. Rita 
McCarry-Beattie, Irlanti VAL ERI 1 SA PN3. Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska VAL ERI 3 SA. 
 
MARGATE MIDNIGHT SPECIAL 21600/14 s.16.2.2014 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. 
Margate Flaming Nora kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori narttu, 
hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, ylälinja ja raajat, hyvä suora hieman niukahko karva, liikkuu 
hyvin, miellyttävä käytös, hieman korkea häntä. 
 
MARGATE PARTY PIECE 21147/13 s.14.2.2013 i. Margate Be For Real e. Margate Polly Flinders kasv. Marjut 
Kakko 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eye, correct dentition, good front, shoulders ok, slightly longer cast, good width of thigh, moved well using 
her tail, good presentation. 
 
MARGATE SISTER MOON 53007/14 s.6.10.2014 i. Se Mva Fonesse Finlorian e. Margate Polly Flinders kasv. 
Marjut Kakko 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Liisa Pajala SPA 1. 
 
MERAZURE BELIEVE IN TAN Ee Mva 34465/05 s.16.6.2005 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill’s Bonfire e. 
Lv Mva LvV-07 Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 
years old, correct type, typical head, higher set on the legs, strong and compact in body, with correct shoulders, 
good ribs, higher set tail on the move, excellent movement, well presented. 
 



MERAZURE NOSTALGIC AZURE 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: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs and shoulders, 
excellent shape of ribs, nice female head, very nice neck, excellent coat, movement and temperament. 
Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 7 
years, feminine head and expression, nice bite and earset, nice neck and topline, nice croup and tailset, could 
have a little more spring of ribs, little long in loin, well angulated, moves a little busy with a happy cocker tail, too 
soft and woolly coat, lovely temperament. 
 
MERAZURE RICH-IN LUCK Ee JMva 13986/11 s.3.1.2011 i. Ee JMva Northworth A Winning Card e. Merazure 
Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Taipumuskokeet: Heinola 20.8. Liisa Pajala SPA 1. 
 
MERAZURE SUNNY TAN EJ40956/11 s.22.4.2011 i. Merazure Forever Tan e. Merazure Great Chocolate kasv. 
Merja Kämäräinen 
Luonnetesti: Jyväskylä 27.6. Mia Möller ja Heri Herranen LTE (85 pist). 
 
MERAZURE WHISPER OF FAME Lt & Lv JMva 27037/14 s.10.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru & Balt 
Mva EeV-06 Vitahotellets Aragon e. Ee JMva Merazure Rich-In-Luck kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct head, little bit short in upper arm, too narrow in front, correct body, correct rear, moves well. 
 
MERAZURE WINNER TAKE ALL 27038/14 s.10.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru & Balt Mva EeV-06 
Vitahotellets Aragon e. Ee JMva Merazure Rich-In-Luck kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 
månader, något långsträck juniortik, feminint huvud, behöver fyllas ut framför allt i nospartiet, ganska kort hals, 
öppna vinklar fram, ok kropp för åldern, lätt benstomme, något lång i länden, rör sig ok från sidan, trevlig 
temperament, välvisad. Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Could have stronger muzzle, too narrow in front, little frenchy in front, correct body, moves too close 
behind, nice temperament. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja NUO ERI 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 1½ years, very feminine head and expression, still under developed, nice earset, nice neck 
and topline, little falling croup, nice tailset, nice spring of rib, nice loin, well angulated, moves easy with a happy 
cocker tail, nice coat, happy temperament. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 22.8. Taru Kalkkila SPA 1. 
 
MERYL BLACK DOVE Fi Kva Fi Jva 33467/09 s.28.3.2009 i. Priorsmeadow Spurt e. Timsgarry Bell kasv. 
Maria Müllersdorf, Ruotsi 
Metsästyskokeet: Inari 26.9. Pertti Sinkkoknen VOI – (52 pist). Joroinen 7.11. Pekka Eskola VOI 2 (66 pist). 
Joroinen 8.11. Ilkka Klaar VOI 2 (80 pist). 
 
MIKLAUS HAZELNUT 11292/14 s.5.12.2013 i. Derrycullen Moonstone of Moelfamau e. Miklaus Nappi kasv. 
Anne Woivalin  
Metsästyskokeet: Kangasala 12.9. Arto Kurvinen AVO 1 (77 pist). Kangasala 13.9. Arto Kurvinen VOI – (0 
pist). Ruovesi 17.10. Ben Randall VOI – (49 pist). 
 
MIKLAUS MACADAMIA 11293/14 s.5.12.2013 i. Derrycullen Moonstone of Moelfamau e. Miklaus Nappi kasv. 
Anne Woivalin 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 16.5. Katja Korhonen JUN HYL. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, erittäin kevyt ja ilmava juniorinarttu jolla erittäin kevytpiirteinen pää ja vieras ilme, hyvät korvat, hyvä 
kaula, eturinnan ja rungon tulisi olla täyteläisempi ja koiran tulisi olla kulmautunut voimakkaammin edestä ja 
takaa, kevyt raajaluusto, pienet käpälät, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, löysästi edestä, toivoisin liikkeeseen 
enemmän voimaa ja pituutta, valitettavasti en tunnista tästä yksilöstä cockerspanielia, sen vuoksi palkintosija 
hylätty, hyvin esitetty. 
Taipumuskokeet: Rovaniemi 8.8. Nina Janné SPA 0. 
Tottelevaisuuskokeet: Tornio 21.3. Heli Kelhälä ALO 1 (164 pist). Kemi 3.5. Heli Kelhälä ALO 1 (194 pist). 
Rovaniemi 6.9. Harri Laisi ALO 2 (150,50 pist). Tornio 28.11. Marja-Leena Hituri ALO 1 (188,50 pist) TK1. 
 
MIKLAUS NAPPI 57867/11 s.14.10.2011 i. Lowflyer Nipp e. Wood-Nymph Tina kasv. Anne Woivalin 
Taipumuskokeet: Virrat 25.7. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
MIKLAUS ONPA LYSTI ER35438/12 s.19.5.2012 i. Banducia Oden e. Gun Choice Black Pearl kasv. Anne 
Woivalin 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 9.8. Arto Kylmälä AVO 1 (45 pist). 
Metsästyskokeet: Kangasala 12.9. Arto Kurvinen AVO 0 (44 pist). Kangasala 13.9. Arto Kurvinen AVO 2 (66 
pist). Inari 26.9. Tiina Karlström AVO – (0 pist). Inari 27.9. Juha Karlström AVO 2 (65 pist). Ruovesi 17.10. Ben 
Randall AVO 3 (59 pist). Ruovesi 18.10. Ben Randall AVO 3 (56 pist). 



Vesipelastuskokeet: Pirkkala 23.6. Jyrki Heino ALO 3 (75 pist). Pirkkala 18.7. Pasi Dunderfelt ALO 1 (99 pist). 
Pirkkala 19.7. Pasi Dunderfelt ALO 3 (75 pist). Pirkkala 6.9. Pasi Dunderfelt ALO 1 (91 pist). 
 
MISTYNIGHT SAGA ALL MY LIFE 18832/15 s.26.12.2014 i. Edwin Schönez e. Attenborough Autumn Light 
kasv. Jannika Backman 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY 4 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Good feminine head with dark eye and square muzzle, good reach of neck, good forechest and upper 
arm, legs nicely boned with neat tight feet, good ribbed body, strong rearquarters with good angulation and 
muscletone, moved well, would prefer more stride. 
 
MULTIFARIOUS ADALMIINA 49027/11 s.14.8.2011 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Saxaphone Derwent kasv. 
Anne Knuutinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head and eye, good strong front, nice shoulders placement, good bend of stifle, excellent muscletone, 
moved well using her tail, unfortunately dentition has let her down. 
Metsästyskokeet: Ruovesi 17.10. Ben Randall AVO 0 (49 pist). Hyvinkää 15.11. Arto Kurvinen AVO 3 (63 
pist). 
Luonnetesti: Helsinki 23.5. Lea Haanpää ja Lea Yli-Suvanto LTE (113 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: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvän suku-
puolileiman omaava narttu jolla hyvät mittasuhteet, tyypillinen ilme, hyvä täyteläinen kuono-osa, varsin yhden-
suuntaiset pään linjat, voisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut, oikealaatuinen karvapeite joka ei tänään 
parhaassa kunnossa, voisi esiintyä liikkeessä paremmin. Mikkeli RN 9.5. Eeva Resko AVO EH 4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja kiinte-
ämpi kyynärpäistä, riittävä luusto, hyvin kaareutuneet kylkiluut, hyvä takaosa, liikkuu suhteellisen hyvin mutta 
köyristi hieman selkää liikkeessä. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 22.8. Sari Vottonen SPA 1. 
 
NAMUSILLAN AINO 47853/13 s.26.8.2013 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Viian Eukko kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen 
Taipumuskokeet: Pöytyä 20.9. Simo A Syrilä SPA 1. 
 
NAMUSILLAN ILMATAR 47854/13 s.26.8.2013 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Viian Eukko kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen 
Näyttelyt: Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi NUO T. 
Metsästyskokeet: Haapavesi 3.10. Tuomo Kotasaari AVO 0 (47 pist). 
MH-luonnekuvaus: Alajärvi 25.4. Anne Kuivinen ja Pirjo Kelloperä. 
 
NAMUSILLAN MARETA Fi Ava Fi Ava-H 42382/10 s.23.6.2010 i. Whaupley Tramp e. Red Garlic's Hjortron 
kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good eyes, nice deep chest, good shoulders, correct tailset, dentition ok, moved wel using her tail. 
 
NAMUSILLAN MUSTANKI 37823/12 s.1.6.2012 i. Friisin Kaira e. Red Garlic's Hjortron kasv. Anu Knuutinen-
Pöppönen 
Metsästyskokeet: Joroinen 7.11. Ilkka Klaar VOI – (0 pist). Joroinen 8.11. Pekka Eskola VOI – (0 pist). 
 
NAMUSILLAN SIKURIINA 14175/13 s.29.12.2012 i. Ladysplit’s Dinodas e. Namusillan Purppula kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eye, good dentition, a bit straight in front, a bit upright in shoulder, correct tailset, excellent 
muscletone, a bit shy on the move but when she got going was ok. 
Metsästyskokeet: Salo 31.10. Arto Kurvinen AVO 3 (59 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Rauma 13.5. Ilkka Stén AVO 2 (143 pist). Pori 15.11. Ralf Björklund AVO 1 (260,50 
pist). 
 
NEPPARI’S CAMOMILLA 32978/06 s.29.4.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Rassel’s Beautiful 
Queen kasv. Riikka Virkki 
Näyttelyt: Mäntyharju RN 8.8. Marja Talvitie VET EH 1. 
 
NEPPARI’S JEWEL OF MINE 48567/11 s.25.7.2011 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super Trouper e. 
Neppari’s Heavenly Made kasv. Riikka Virkki 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eyes, correct dentition, good front and shoulders, slightly low in croup, good width of thigh, loosing 
topline on the move, good presentation. 
MH-luonnekuvaus: Inkoo 24.5. Anne Kuivinen ja Anu Haapakoski. 



 
NESHPO’S DANISH DESIGN Fi & Se(n) Mva NO52016/10 s.18.7.2010 i. No Mva NoV-04 Paisley’s Rumour e. 
Se(n) & Dk & No Mva Dan-L’s All About Queen of Eisbear kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PN2 VASERT VACA. Oulu KV 12.7. 
Victor Lobakin, Azerbaidzhan VAL ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. Kemi KV 19.7. Wilma Weijmans-
Strijbos, Alankomaat VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. 
 
NESHPO’S OH IT’S A BLUE NO52740/14 s.29.9.2014 i. e. kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA PN4. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, 
Azerbaidzhan JUN ERI 2 SA PN3. Kemi KV 19.7. Wilma Weijmans-Strijbos, Alankomaat JUN ERI 2. 
 
NESHPO’S OH LA LA NO52742/14 s.29.9.2014 i. e. kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, 
Azerbaidzhan JUN ERI. Kemi KV 19.7. Wilma Weijmans-Strijbos, Alankomaat JUN ERI 1 SA PN2 SERT. 
 
NICORET’S JUHANNUSTANSSI 51471/10 s.25.6.2010 i. Charbonnel Finnish Design e. Nicoret’s La Gioconda 
kasv. Sari Jääskeläinen 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäiinen narttu, 
miellyttävä ilme, niukasti kulmautunut edestä, hyvä runko, lyhyehkö lantio, sopivat takakulmaukset, hyvä karva, 
töpöttävät voimattomat liikkeet, miellyttävä käytös. Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila AVO H. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä narttu jolla kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, niukasti kulmautunut 
edestä, vahva runko, lantio saisi olla pitempi, karva ei parhaimmillaan, pitäisi liikkua menevämmin ja esiintyä 
iloisemmin. 
 
NIGHT WHISPER ARTEMIS 20767/13 s.26.2.2013 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. Fi & Ee & Lv Mva Devil’s Legacy Beauty And 
Sweetie kasv. Mari Salminen 
Näyttelyt: Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years 
old bitch with nice back, headplains could be a bit more parallel, bite on the verge of being a wry mouth, good 
length of neck and shouder angulation, moderate lay back of upper arm, strong topline, well ribbed back, 
moderate rear angulation, sound moving away, a little wide coming towards, moderate reach and drive, merry on 
the move, unfortunately the mouth really distracts on her, otherwise good breed type. Raisio RN 15.8. Linda 
Volarikova, Slovenia AVO T. 
 
NIGHT WHISPER ATHENE 20764/13 s.26.2.2013 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. Fi & Ee & Lv Mva Devil’s Legacy Beauty And 
Sweetie kasv. Mari Salminen 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket 
tilltalande ung tik, välutvecklad för sin ålder, huvudet har bra längd, bra ögon och uttryck, korrekt bett, utmärkt 
hals och överlinje, välvinklad, mycket bra bröstkorg för sin ålder, fina sidorörelser, precis bak, något oprecis 
fram, merry cocker, välvisad. Marttila ER 17.5. Virpi Montonen AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP BIS2. Kello-
koski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, 
correct dentition, excellent front, very good shoulder placement, correct tailset, good width of thigh, moved well 
using her tail, good presentation. Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson AVO ERI 1 SA PN4. Raisio RN 15.8. Linda 
Volarikova, Slovenia AVO ERI 2 SA. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia AVO ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, balanced, chiselled head, clean in neck, well placed 
shoulder, straight forelegs, well ribbed, short coupled, adequate turn of stifle, good rounded quarters, moved out 
well with good drive. 
 
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: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Söt, feminin, 
mycket trevlig helhet, feminint välformat huvud, bra uttryck, korrekt bett, faller lite väl mycket i bakskallen, 
passande stomme till storleken, bra bröstkorg för åldern, något brant kors, silky bra pälsstruktur, rör sig bra när 
hon kommer i gång, trevlig temperament, mycket välvisad. Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia NUO EH 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A good quality bitch, a little refined for my liking, adequate head, soft 
expression, balanced angles, would prefer a little more strength in topline, would prefer little more bone as this is 
refined, moves a little close but has good reach, coat in good condition. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, 
Australia NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 months old bitch, good headplains, I’d prefer 
longer and stronger muzzle, correct scissor bite, good shoulder angulation, upper arm short and steep, tight 
elbows, good spring of rib, moderate rear angulation, a little close moving away, correct coming towards, merry 
action, tends to be a little roachy on the movement in the sidegait. Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi 
NUO ERI 2. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia NUO ERI 2 SA. 
 
NIGHT WHISPER CANDY QUEEN 13388/15 s.20.12.2014 i. Edwin Schönez e. Devil’s Legacy Betty Boob kasv. 
Mari Salminen 



Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Sweet feminine head with dark eyes and square muzzle, moderate neck, would prefer more bone, would 
prefer more spring of rib, good rearquarters with muscled thighs, moved well but would prefer more stride. 
 
NIGHTLANE’S EVENINGSTAR Fin Jva 42246/04 s.26.8.2004 i. Am Mva Westerner Marching Order e. 
Nightlane’s Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Rallytoko: Janakkala 7.2. Hannele Pirttimaa ALO HYV (98 pist) RTK1. 
 
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 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Pretty balanced head, clean in neck, would prefer better lay of shoulder, long in loin, would prefer more 
strength in quarters, adequate turn of stifle, moved ok, just a shade wide in front. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 16.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (45 pist). 
 
NORTHWORTH CRASH TEST 18627/12 s.13.1.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Burn Baby 
Burn kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, excellent forechest, 
very good shape of ribs, nice female head and neck, very nice coat, movement and temperament. Kiuruvesi RN 
26.4. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
hyvät rungon mittasuhteet, kaunis pää, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis vankka runko, liikkuu ja esiintyy 
hyvin, iloinen luonne. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs, erittäin kaunislinjainen, oikeat mittasuhteet omaava, kaunis kaula ja 
ylälinja, erittäin kaunis pää jossa todella kauniit silmät, erinomainen runko ja eturinta, riittävästi kulmautunut 
takaa, esitetään erittäin kauniissa kunnossa, hyvät tiiviit käpälät, kauniit tasapainoiset tehokkaat liikkeet, täydelli-
sesti esitetty. Pieksämäki KR 27.6. Leni Finne AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, 
Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan AVO ERI 
2 SA. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Lovely headed female with good chiselling, clean in neck, well angulated in front and rear, straight 
forelegs, level topline with good correct tailset, well ribbed, short coupled, good turn of stifle, neat hocks, moves 
soundly with good drive. 
 
NORTHWORTH DRAMA WITH STYLE 23584/15 s.20.1.2015 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth 
Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Excellent female, correct bite, lovely head and expression, very square body, very well angulated, 
excellent coat, moving well. 
 
NORTHWORTH EXACT SO ELEGANT 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: Pori KV 1.8. Markku Kipinä AVO ERI 4. 
 
NORTHWORTH FREE YOUR MIND 49395/12 s.2.8.2012 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Northworth Chancon 
D’Amour kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
mycket god typ, mycket tilltalande huvudform, fint uttryck, korrekt bett, bra benstomme och tassar, normala 
vinklar, välansatt svans, kunde varit lite mera alert när hon går, bra rörelseschema, pälsen kunde vara lite mera 
silky, vänlig temperament. 
 
NORTHWORTH JUICY ALMOND 20933/10 s.19.1.2010 i. Help's Cappucino e. Northworth New Target kasv. 
Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA. Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson KÄY 
ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro KÄY ERI 1 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvän kokoinen, hyvä luusto, haluaisin siistimmät pään 
linjat, riittävä kaulan pituus, hyvä ylälinja, hyvät etu- ja takakulmaukset, hieman löysät kyynärpäät, liikkuu erin-
omaisesti, hyvä luonne. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Pretty feminine head, clean in neck, adequate lay of shoulder, level topline, well turned 
stifle, would prefer more forechest, short in loin, moving very close in front movement. Jyväskylä KV 21.11. 
Vibeke Paulsen, Norja KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5½ år gammal tik, fina proportioner 
i huvudet men kunde med fördel ha haft bättre mejsling under ögonen, bra hals, rygg, kors och svansansättning, 
härlig substans, ger för dagen något lång intryck, beväger sig med bra steglängd, ok pälsstruktur. Jyväskylä KV 
22.11. Karl Eddie Berge, Norja KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5½ years, good expression, good length of head, nice earsert, nice neck, excellent spring of rib, little too long in 
loin, correct croup and tailset, well angulated, moves easy in correct speed with good reach and drive and happy 
cocker tail, excellent coat texture, happy temperament. 
 



NORTHWORTH JUMPER JUST FITS 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: Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Porvoo KR 12.9. Alberto 
Cuccillato, Italia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, correct bite, a little bit 
strong in skull, excellent chest and brisket, well angulated, excellent coat, moving well. Kouvola RN 11.10. 
Tuula Savolainen AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Noin 3-vuotias, 
kaunislinjainen narttu, hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää, tummat silmät, pehmeä ilme, kaunis huulilinja, 
alaleuka saisi olla leveämpi ja vahvempi, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvät suorat 
eturaajat, vahva raajaluusto, hyväasentoinen vahva lantio, liikkuu tehokkaasti sivulta, yhdensuuntaisesti edestä 
ja takaa, kaunis turkki ja hapsut. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type and size, compact, could be better in head, too strong in skull, outstanding topline, 
extremely well angulated and bodied, excellent bone, compact feet, excellent coat quality, excellent 
temperament, moves extremely well from all sides, very narrow in action. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Kirsi Salokanto SPA 1. 
 
NORTHWORTH KIND OF CUGAR Lv & By Mva JV-13 LtV-15 RigaW-15 28735/13 s.7.3.2013 i. C.I.E By & Cy 
Mva Northworth Jaggy Wood e. Northworth At Last kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportional body, excellent topline, excellent set and angulation of legs and shoulders, nice 
shape of ribs, excellent forechest, very nice female head and neck, nice coat, movement and temperament. 
Ilomantsi RN 17.1. Marja Talvitie VAL EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kevytrunkoinen, 
kuono-osa voisi olla hieman pidempi, hyvä kaula, riittävät takakulmaukset, hieman niukat etukulmaukset, hyvä 
karva, saisi liikkua paremmalla potkulla, tarvitsee aikaa. Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania VAL ERI 
1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head, correct front and rear, moves well, 
good quality of coat, good ribcage. Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva VAL ERI 1 SA PN4 VASERT. Kajaani RN 
24.5. Astrid Lundava, Viro VAL ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Suuri, 
hyvät mittasuhteet, voimakas pää, hyväasentoinen riittävä kaula, hyvä selkälinja, rintakehä saisi olla syvempi, 
liikkuu korrektisti edestä ja takaa, erinomaiset sivuliikkeet. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi VAL ERI 2 SA 
PN4. Äänekoski RN 5.9. Tarja Hovila VAL ERI 2 SA. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen VAL ERI 4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs mutta hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä pää, pysty lapa jonka 
vuoksi ylälinja katkeaa, hyvä runko, hieman pitkä lanne, liikkuu kapeasti takaa, sivulta hyvällä tehokkaalla 
askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 2 SA VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, correct proportions, well shaped head, nice neck and shoulder, 
balanced in angulation, good legs and feet, steady mover with happy wagging tail, good coat quality, nice 
temperament. 
Luonnetesti: Joensuu 23.8. Jorma Kerkkä ja Tapio Knuutinen LTE (46 pist). 
 
NORTHWORTH ME AND ME 54244/10 s.25.5.2010 i. C.I.E By & Cy Mva Northworth Jaggy Wood e. 
Northworth Meet At Stop kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. [Arvostelu puuttuu]. Seinäjoki 
RN 21.2. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 SA PN1 ROP RYP1 BIS1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Upeasti rakentunut, tasapainoinen, täyteläisen rungon ja erinomaisen asenteen omaava, hienosti liikkuva, 
upeasti itsensä kantava narttu, miellyttäväilmeinen liioittelematon pää, tummat silmät, kauniit yksityiskohdat 
rungossa, upea esiintyjä, kauniit liikkeet, ihana nähdä cockeri joka haluaa ja osaa esiintyä, ihana ulottuvuus jopa 
etuliikkeissä, hyväksyttävä hännän pää. Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia AVO ERI 1 SA PN1 CACIB 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent quality bitch, very pleasing head and expression, well 
presented, excellent neck into shoulder, strong short topline, good tailset, excellent angles, good bone to female, 
moves with good bustling action, merry temperament with ever wagging tail, excellent quatlity. Vaasa KV 12.4. 
Kresten Scheel, Tanska AVO ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years 
old, beautiful, very stylish, good body proportions, excellent head, correct bite, good neck and topline, excellently 
angulated front and back, beautiful coat, she is an excellent mover with long energy saving step and good drive 
behind. Pöytyä RN 9.5. Pirjo Aaltonen AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopusuhtainen narttu, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, kaunis ilme ja pään linjat, tyypillinen ylälinja, 
hyvä hännän kiinnitys, hyvät liikkeet, hyvä eturinta. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia AVO ERI 1 SA 
PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Solid female of excellent breed type and outline, excellent 
headplains but I’d prefer deeper stop, correct scissor bite, well angulated front and back, strong topline, short 
loin, sound coming and going, balanced reach and drive, overall very typical of the breed, lovely bitch. Helsinki 
KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
feminine, very nice type, good proportions, well shaped head, lovely earset and eyes, good neck, lovely front 
and forechest, a bit short in ribcage and breast bone, good croup, firm well muscled rear, very good coat quality, 
very typical movements, lovely tail activity, good reach, very nice temperament. Kellokoski ER 6.6. Sheila 
Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice dark eye, nice head, good front, 
well laid back shoulders, nice and short in loin, excellent width of thigh, correct tailset, moved really well using 
the whole ring to her advantage, very happy mover, excellent presentation. Raasepori KR 28.6. Tuula 
Savolainen AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Pori KV 1.8. Markku Kipinä AVO ERI 3. 
 



NORTHWORTH PIE ON TAN 21341/05 s.25.11.2004 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade 
American Pie kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Tiina Illukka VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen, melko hyvä pää, kulmakaaret saisivat olla voimakkaammat, 
erinomainen kaula, selkälinja suora, sopivasti kulmautunut, kylkiluut saisivat olla paremmin kaareutuneet ja 
lanne leveämpi, erinomaiset liikkeet ja ryhti. 
 
NORTHWORTH TALE OF TARGET 31762/14 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: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Laadukas hieno juniori, erittäin hyvä runko, jopa eturintaa tulossa, miellyttävä feminiininen oikeailmeinen 
pää, miellyttävä ylälinja niin seistessä kuin liikkuessa, upea karva ja kunto, kauniit kohtuulliset kulmaukset ja sen 
mukaiset aidot cockerin liikkeet, hieno reipas asenne. 
 
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: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. [Arvostelu puuttuu]. Turku KV 29.3. 
Katrina Santas, Australia JUN ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A quality young 
bitch, very pleasing expression, soft in eye and mouth, good neck, strong topline, would prefer slightly lower 
tailset, compact body for female, well angled but lacks fill in front at this age, good bone, excellent coat, good 
mover but too close in front. Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska JUN ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old, beautiful female, nice black with good body proportions, excellent 
head, good expression, correct bite, good neck and topline, well constructed front and hindquarters, nice coat, 
excellent sound movement with easy step. Pöytyä RN 9.5. Pirjo Aaltonen JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut ja hyvin kehittynyt, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, 
kaunisilmeinen pää, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, oikeat kulmaukset ja liikkeet. Rauma KR 16.5. Tim 
Thomas, Australia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 months old, cobby appearance and 
good breed type, correct stop, good scissor bite, correct headplains, correct shoulder angulation, I’d like more 
return of upper arm, strong topline, well ribbed back, good rear angulation, sound going away, a little narrow 
coming towards, balanced reach and drive although she is very excited today. Turku KR 8.8. Helene Björkman, 
Ruotsi NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia NUO ERI 1 SA PN1 SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head, lovely expression, correct bite, very square body, 
excellent angulations in front and behind, excellent coat, moving well. Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, 
Ruotsi NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Superfin tik som är en 
glädje att se gående och stående, vackert välskuret huvud, flott välansatt hals, utmärkt frontkonstruktion, bra ben 
och tassar, härlig bröstkorg, perfekt rygg, underbart bakställ, rör sig med drive, vacker päls, flott presenterad. 
Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro NUO ERI 1 SA PN2 VASERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 18 months, excellent bitch in type and size, typical head, could have little more stop, pleasing expression, 
excellent neck, topline and tailset, very well angulated and bodied, excellent coat quality and condition, needs 
more forechest, excellent movements covering well ground. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen NUO ERI 1 SA 
PN1 HeW-15 SA SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs kokonaisuus, hyvä pää 
ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä runko, hieman pitkä lanne, ikäisekseen erinomainen eturinta, liikkuu 
ryhdikkäällä tehokkaalla askeleella mutta etuaskel saa vielä tasaantua, hyvä karvan laatu. 
 
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: Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
promising puppy, just needs to be stronger in temperament, this is a gundog breed and needs good strength in 
temperament, a very pleasing bitch all over, her downfall is her narrow front on the move, with more ring 
experience will be a lovely bitch, the quality is there. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia JUN EVA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old bitch, correct appearance, lovely headplains, correct 
scissor bite, well angulated front, right upper elbows, well angulated in rear, strong topline, good spring of rib, 
really hard to assess on the move but appears to be sound coming and going, so gaiting impossible to assess 
for a pity, can’t be judged. 
 
NORTHWORTH YEAVE HO 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 29.3. Katrina Santas, Australia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. A beautiful young bitch with a promising future, merry is an understatement, completely balanced for 
age, what more do I need to say, I would love to judge her as adult one day. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, 
Iso-Britannia JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, excellent 
dentition, good front, excellent shoulder placement, well rounded ribs, good width of thigh, nice short hocks, 
excellent mover fore and aft. Pori KV 1.8. Markku Kipinä JUN ERI 2 SA PN2 VASERT. Turku KR 8.8. Helene 
Björkman, Ruotsi JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI 1 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, excellent head, correct bite, excellent chest and brisket, 
excellent topline, excellent coat, moving very well. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI 1 SA PN1 SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, outstanding bitch in quality and type, compact and 
very well balanced, pleasing feminine head and expression, excellent outline, outstanding forechest, spring of 



ribs and substance for age, well angulated, outstanding coat quality and condition, very true cocker movement 
and attitude. 
 
NORVALE HEATHER BELL Fi Mva 46824/06 s. 11.5.2006 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion Show Of 
Black Mirage e. Norvale Blackeyed Susan kasv. Merja Järnstedt 
Tottelevaisuuskokeet: Janakkala 24.1. Hannele Pörsti VOI 3 (208 pist). 
 
OLIPA’S FIGURINE Fi & Se Jva Fi Kva-J 53213/07 s.24.9.2007 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & Ee & No 
Mva Fi Jva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. Fin Mva Emba's Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 14.6. Asko Kukkola VOI 3 (a-3, b-5, c-5, d-10, e-3, f-3 = 29 pist). Lähtömakaus 
tutkitaan hyvin, Tessa lähtee sopivavauhtiseen etupäässä maavainuiseen jäljestykseen; hetken jäljestettyään 
pysähtyy jäljen viereen tutkimaan linnun hajuja, mieleisiä tuntuvat olevan, jatkaa kuitenkin itsenäisesti jäljestystä; 
ennen kulmaa pyörii jäljen sisäpuolella ja saa kehoituksia; jäljestystä jatketaan kulmalle missä myös katkos, tutkii 
kulman taustan ja kaartaa seuraavan osuuden suuntaan jäljen nopeasti löytäen; toinen osuus on säheltämistä 
jäljen molemmin puolin ja ehditään tekemään yksi hukkakin ennen kulmaa, itse kulma otetaan hyvin tutkien 
seuraavalle osuudelle; kolmas osuus selvästi parempaa jäljestystä, yhdellä lenkillä kulmalle, mikä tarkasti 
viimeiselle osuudelle; loppuosuus kahdella lenkillä kaadolle, minkä osoittaa hyvin; makauksista ensimmäinen 
vierestä ohi, toisen osoittaa hyvin, kaksi viimeistä hidastaen ja edeten jälkeä; tänään Tessalla oli metsän-
tutkimuspäivä, välillä jäljestettiin, välillä tutkittiin muitakin hajuja; koira tietää kyllä tehtävänsä mutta pitää myös 
omaa kivaakin.  
 
OLIPA’S HOCKEY FAN Fi Jva 62729/08 s.11.12.2008 i. Fi Mva Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Fin Mva 
Emba's Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala 
Taipumuskokeet: Janakkala 13.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 2.8. Riitta Helle VOI 1 (47 pist). Tammela 16.8. Juhani Heikniemi VOI 2 (36 pist). 
Kouvola 30.8. Jarno Hynninen VOI 1 (45 pist). 
 
PENNWICK DARFUR’S SPRING 59195/12 s.4.11.2012 i. C.I.E Fi & Se(n) & No & VDH Mva MV-14 Ozzie Black 
Petrs  e. Fi Mva Pennwick After All kasv. Riikka Teikari 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtai-
nen narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, hyvä kaula ja sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja, korkeahko 
häntä ajoittain, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä suora karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
PENNWICK ENDLESS STORY 10773/14 s.22.11.2013 i. Apelhöjdens Othello  e. Fi Mva Pennwick After All 
kasv. Riikka Teikari 
Näyttelyt: Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, very nice proportions, lovely cocker head, nice neck and shoulders, lovely bone and feet, well 
angulated behind, a bit out of control at the move, sadly the coat has too much wool and is not in show condition, 
could do a lot better with trimming and preparation. 
 
PENNWICK FAIRYTALE 35865/14 s.27.5.2014 i. Lindridge Black Knight  e. Fi Mva Pennwick After All kasv. 
Riikka Teikari 
Taipumuskokeet: Pöytyä 20.9. Jarkko Wiklund SPA 0. 
 
PENNWICK FASTER THAN YOU 35863/14 s.27.5.2014 i. Lindridge Black Knight  e. Fi Mva Pennwick After All 
kasv. Riikka Teikari 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 9.8. Helin Tenson JUN EH 2. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Liisa Pajala SPA 1. 
 
PERCHWATER HOT’N’COLD 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: Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, 
Azerbaidzhan VAL ERI 2 SA PN4 VACA. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen VAL ERI 2 SA. Kemi KV 
19.7. Wilma Weijmans-Strijbos, Alankomaat VAL ERI 2 SA. 
 
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 
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sievä nuori 
narttu joka tänään esitetään turhan tuhdissa kunnossa, kaunis nartun pää, tummat silmät, hyvä ilme, hieman 
niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, kokoon sopiva luusto, tilava runko, hieman pehmeä karvapeite, hyvät 
sivuliikkeet, edestä varvasahtaat, hyvä rodunomainen luonne. 
Rallytoko: Ylöjärvi 25.1. Pia Heikkinen ALO HYV (90 pist) RTK1. Ylöjärvi 8.2. Kirsi Petäjä AVO HYV (82 pist). 
Lahti 7.3. Anna Pekkala AVO 0 (0 pist). Lahti 3.5. Kirsi Petäjä AVO 0 (0pist). 
 
PIHKA PAHKAN KAUNIS KAAOS 19877/12 s.20.2.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Fyr-Dane Let’s Go 
Helen kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, enough angulation 



of shoulders, excellent forechest, very nice female head and neck, nice coat, movement and temperament. 
Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, hieman 
pitkärunkoinen narttu, otsapenger saisi olla selvempi ja pään profiili parempi, lyhyt kaula, riittävät kulmaukset 
edessä ja takana, vahva runko, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä AVO H. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka, sukupuolileimaltaan turhan urosmainen, kookas narttu, löysää 
kaulanahkaa, hyvä ”uroksen” pää, vankka tilava runko, samoin luusto, hyvä leveä reisi, hyvin kulmautunut takaa, 
hyvän laatuinen turkki, kauniissa kunnossa, liikkuu harkitun rauhallisesti. Kajaani RN 24.5. Astrid Lundava, 
Viro AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Suuri ja voimakas narttu, erin-
omainen pää ja ilme, eleganttinen kaula, hyvä selkälinja, tasapainoiset kulmaukset, korrekti edestä, liikkuu 
hyvällä askeleella. Pieksämäki KR 27.6. Leni Finne AVO EH 2. Mikkeli KV 26.7. Hannele Jokisilta AVO ERI 
3. 
 
PIHKA PAHKAN LEIJA 52190/13 s.7.10.2013 i. Northworth Jacket Of Jaeger e. Fyr-Dane Let’s Go Helen kasv. 
Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vähän 
tottumaton, hyvin narttumainen kokonaisuus, sopiva luusto, hyvin runkoa, etuosa saa vielä täyttyä ja tiivistyä, 
karva ei tänään parhaimmillaan, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä, päässä hyvä voimakkuus, 
tummanruskeat silmät mutta ilme vähän pälyilevä, edessä löysyyttä, varsin reipas liikkuja asettuessaan, tarvitsee 
aikaa itseluottamuksen ja uuden turkin hankkimiseen. Alavus KR 14.6. Pekka Teini NUO EH 1. Ilmajoki RN 
1.8. Reia Leikola-Walden NUO EH 1. Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kaunisilmeinen pää jossa otsapenger voisi olla hieman selvempi, 
hyvä runko, selässä hieman pehmeyttä, korkeahko häntä, hyvä karva, liikkuu kohtuullisen hyvin, miellyttävä 
käytös, esitetään hieman tukevassa kunnossa. 
 
PIHKA PAHKAN LIEKKI 52192/13 s.7.10.2013 i. Northworth Jacket Of Jaeger e. Fyr-Dane Let’s Go Helen 
kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Kajaani RN 24.5. Astrid Lundava, Viro NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, feminiininen nuori narttu, hyvän mallinen pää, hyvä korvien asento, elegantti kaula, hyvä 
selkälinja, rintakehä saisi olla syvempi, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, polvien pituutta pitäisi olla enemmän, 
koira saisi edestä liikkua korrektimmin ja tarvitsee takaliikkeisiin enemmän voimaa. 
 
PIHKA PAHKAN MISTELLI 48807/14 s.12.9.2014 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Pihka Pahkan Kaunis 
Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Mikkeli KV 26.7. Hannele Jokisilta JUN EH 3. 
 
PIHKA PAHKAN MYSTEERI 48810/14 s.12.9.2014 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Pihka Pahkan Kaunis 
Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet ja ääriviivat, samoin sukupuolileima, hyvän mittainen pää, kuono saisi vielä vahvistua, hyvä kaula, 
lupaava eturinta ja runko, keskivahva raajojen luusto, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvin silloin kun haluaa, erittäin 
miellyttävä temperamenttinen käytös. Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen PEN 4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttupentu, pään ylälinjat saisivat olla paremmat ja kuono-
osa voimakkaampi, lyhyt kaula, etuasentoiset lavat, hyvä runko, takaosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, 
saisi liikkua pidemmällä askeleella, hyvä luonne. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä PEN 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hieman lyhyt kaula, voisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä 
että takaa, luusto voisi olla hieman voimakkaampi, samoin eturaajat suoremmat, kaunis pää, ikäisekseen riittävä 
runko, hyvän laatuinen turkki, liikkuu lyhyellä askeleella, erittäin hyvä hännän kiinnitys, esiintyy erinomaisesti. 
Pieksämäki KR 27.6. Leni Finne JUN EH 4. 
 
PILULA'S CAAL ME AMERICAN DIVA C.I.E Fi & Dk & Ee & Lv & Lt & Balt Mva LtV-11 VV-15 V-15 14353/08 
s.3.4.2007 i. Am Mva Ahsgrove Brisbane e. Dk Mva Pilula's Caal Me Manifique Berta kasv. Mikael Tranholm, 
Tanska 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 20.9. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PN1 VSP ROP-VET BIS3-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, vielä erittäin kauniissa kunnossa, hyvän mallinen kaunisilmeinen 
pää, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, erinomainen ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu erittäin 
hyvin, miellyttävä käytös. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Ryhdikäs kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, liikkuu sivulta 
tehokkaalla hyvällä askeleella mutta takaa kovin kapeasti, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo 
Buvik, Norja VET ERI 1 VV-15 SA PN1 V-15 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, 9 years, in lovely condition, very nice head, lovely cockery outline, lots of bone and substance, 
happy mover with good stride, age showing a little in coat, lovely happy temperament. 
 
PRETTY FLOWER’S ANTS FOREVER 43937/13 s.23.7.2013 i. Pretty Flower’s Unis Sed Leo e. Pretty Flower's 
Oh Me Oh My kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, good dentition, good front, nice shoulders, short cobby body, good width of thigh, good happy mover. 
 



PRETTY FLOWER’S FATA MORGANA 43338/10 s.19.6.2010 i. C.I.E Ee & Lv & Ro Mva PMJV-09 LtV-11 EeV-
11 Shavian Make Or Break e. Pretty Flower's Oh Me Oh My kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head and eye, good front, well laid back shoulders, well rounded ribs, level topline, good tailset, excellent 
width of thigh, neat short hocks, moved well, excellent presentation. 
 
PRETTY FLOWER’S GOODNESGRACIOUS 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 
Tottelevaisuuskokeet: Helsinki 24.1. Harri Laisi ALO 3 (118,50 pist). Helsinki 3.5. Timo Pussinen ALO 3 (106 
pist). Helsinki 16.5. Harri Laisi ALO 2 (140 pist). 
Rallytoko: Helsinki 17.5. Tiia Hämäläinen ALO 0 (0 pist). 
 
PRETTY FLOWER’S LOVE ME TENDER 47892/12 s.27.7.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Pretty 
Flower's Written In The Stars kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, good front and shoulders, well rounded ribs, level topline standing and moving, 
good width of thigh, neat feet, moved well using her tail, well trimmed. 
 
PRETTY FLOWER’S NO JANE DOE 14743/15 s.29.12.2014 i. Lv JMva HeJW-13 LvJV-14 Mc Quinn’s 
Eightmile e. Pretty Flower's Feng Shui kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Sweet feminine head with dark eyes, good reach of neck, forechest and upper arm, would prefer more 
bone, short cocker body with good spring of rib, strong rearquarters with good angulation and well muscled 
thighs, correct tailset, moves nicely with stride keeping merry action and good topline. 
 
PRETTY FLOWER’S PANTS ON FIRE 22221/11 s.19.2.2011 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. Pretty Flower's Oh 
Me Oh My kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja KÄY ERI 1 SA PN4 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. En mycket tilltalande tik, helt korrekta proportioner, mycket fin siluett utan överdrifter, feminint välformat 
huvud, bra uttryck, välformad skalle, bra ben och tassar, utmärkt överlinje och svansansättning, mycket bra 
pälsstruktur, rör sig mycket positivt med tillräcklig motor, utmärkt temperament, mycket välvisad. Hämeenlinna 
ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Compact female 
with lovely feminine head, adequate length of neck, good shoulder placement, straight forelegs, well ribbed, 
short coupled, well turned stifle, moved out sound and true. 
 
PRETTY FLOWER’S REALLY INDEED 21897/14 s.2.3.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Pretty Flower's 
Pants On Fire kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, good dentition, neat feet, nice short hocks, erratic on the move. 
 
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 
Näyttelyt: Heinola KR 23.8. Patric Ragnarson, Ruotsi AVO EH 2. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi 
AVO ERI 2. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Pretty feminine head, clean in neck but would prefer better lay of shoulder, level topline, deep in chest, 
well turned stifle, would prefer more strength in hock, moving a shade wide in front. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 17.5. Karla Sohlman AVO 0 (0 pist). Diiva tutkii lähtömakauksen ja saatetaan 
hyvin työtehtävään, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään pääosin maavainua; ensimmäinen osuus 
edetään pientä zikzak-kuviota tehden ja parit pidemmät pistot jäljen jommallekummalle puolelle, liki osuuden 
loppua Diiva ottaa nenään sorkanjäljet ja lähtee niin kauaksi että tuomitaan ensimmäinen hukka; uuden yrityksen 
jälkeen eivät sorkat ole tulleet pois nenusta ja sama määrätietoinen poistuminen tapahtuu toiselle puolelle jälkeä, 
toinen hukka; uusi yritys ennen kulmaa ja makuu merkataan hyvin, kulma tarkasti; pätkä toista osuutta hyvin 
mutta sitten taas ne ikävät sorkkaeläimet ovat hyppineet jäljellä ja työtehtävä unohtuu, tuomitaan kolmas hukka 
ja koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle joka kiinnostaa; Diiva osoitti osaavansa jäljestää mutta tänään metsän 
muut hajut veivät ajatukset verijäljestä. 
 
PRETTY FLOWER’S SOFT SUMMER BREEZE 43090/13 s.7.7.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. 
Pretty Flower’s Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A 
quality bitch with some good features although too refined for my liking, adequate head, would prefer strong 
topline, tailset is good, adequate angles, bone a little fine, tailset is very good, eyes today a little poppy, moves 
clean out and back but would like more reach in front. 
 
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: Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine, good proportions, good skull and earset, lovely eyes, nose proportions could be a bit straighter, 
upgright in shoulder, good upper arm, rather short in ribcage, long in loin, very good croup, normal hindquarters, 
very good coat quality, very happy mover with good reach and tail activity, very loose in topline and “wobbly” 
over her loin which spoils overall picture, lovely temperament. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia 
NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head and eyes, correct dentition, good front and 
sloping shoulders, level topline, tight elbows, good width of thigh, moved well. Heinola KR 23.8. Patric 
Ragnarson, Ruotsi AVO ERI 1 SA VASERT. Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi AVO EH 3. 
 
PRETTY FLOWER’S SWEET LITTLE LIES 14686/12 s.21.12.2011 i. Pretty Flower’s Unis Sed Leo e. Pretty 
Flower’s Goodnes Gracious kasv. Katariina Leivo 
Luonnetesti: Somero 17.10. Carita Koskinen ja Tarja Matsuoi LTE (88 pist). 
 
PRETTY SABLES MELODY OF LOVE 48815/09 s.28.7.2009 i. Pilula’s Caal Me Midnight Chrysler e. EeJV-04 
Pretty Sables Guardian Angel kasv. Anne Ståhl 
Näyttelyt: Laukaa RN 11.7. Jose M Doval Sanchez, Espanja AVO ERI 3. 
 
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: Laukaa RN 11.7. Jose M Doval Sanchez, Espanja JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Joensuu KR 
9.8. Lotte Jörgensen, Tanska JUN ERI 2. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja JUN ERI 1 SA PN4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 månader gammal tik, feminint välskuret huvud, bra uttryck och öron-
ansättning, kort hals, bra rygg, kors och svansansättning, bra substans för sin ålder, bra välvet bröstkorg dock 
något kort, stark länd, beväger sig ok sett från sidan, något ullig pälsstruktur. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie 
Berge, Norja NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½ years, feminine head and expression with 
excellent length and lines, big white teeth, correct bite, nice earset, nice neck and topline, little short in croup, 
nice spring of ribs, too long in loin, little foreshooten front, should have wider thigh, excellent coat, happy 
temperament. 
 
PRINSES 41530/14 s.14.6.014 i. Merry Cocktail’s Bliss e. Gyémánthegyi Dark Sable Sissy kasv. Merja 
Heinonen ja Liisa Aittakallio 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Pretty feminine head, adequate neck, would prefer more length of upper arm and lay of shoulder, good 
topline with correct tailset, short in rib, long in loin, good turn of stifle, moves a shade wide in front. 
 
PRÄNNIN MAHTAVA MENOPELI 50027/13 s.15.9.2013 i. Ladecourt Bevis e. Fi Ava Frosty Morning’s Melisa 
kasv. Hanna Heinonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head and eye, good front and shoulders, correct tailset, very well muscled thigh, good busy movement with 
an ever wagging tail, unfortunately dentition not correct.  
 
PRÄNNIN MELKOINEN MENIJÄ 50026/13 s.15.9.2013 i. Ladecourt Bevis e. Fi Ava Frosty Morning’s Melisa 
kasv. Hanna Heinonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good eyes, correct dentition ok front and shoulders, well muscled thighs, neat tight feet, moved ok. 
Metsästyskokeet: Ruovesi 18.10. Ben Randall AVO 1 (87 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Laukaa 26.7. Mauri Pehkonen ALO 1 (194 pist). Kuopio 7.11. Riikka Pulkkinen AVO 1 
(283 pist). 
 
PUVEPAPAN COC-O-NUT PRINCESS 45527/14 s.30.7.2014 i. Benchmark Quidditch King e. EeV-14 
Benchmark Issey Miyake kasv. Tuija Suomi 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, shoulder placement ok, good width of thigh, correct tailset, good happy mover. 
Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson JUN H. 
 
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: Alavus KR 14.6. Pekka Teini AVO ERI 1 SA PN4. Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen AVO EH. 
Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and size, 
feminine and compact bitch, lovely head and expression, excellent earset, too straight in front, level topline, 
correct tailset, needs forechest, excellent substance, excellent coat quality, should be in better show condition, 
moves with excellent power but needs better head carriage. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½ år gammal tik, välskuret vackert klassiskt cockerhuvud, kort 
hals, stark rygg, något smalt kors, korrekt svansansättning, grunt förbröst, bra välvet bröstkorg men något kort, 
utmärkta proportioner, något lätt benstomme för sin modell, beväger sig ok fram, bra bak, ok pälsstruktur. 
Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3½ years, in a nice frame, excellent length of head, nice expression, lovely earset, lovely neck and topline, 
excellent spring of rib, nice loin, little too falling in croup, little too low set tail, balanced angulation, moves in 



correct temperament with correct reach and drive and happy cocker tail, nice coat and colour, happy cocker 
temperament. 
 
RACCOON’S BLAST FROM THE PAST 54155/14 s.23.10.2014 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. 
Raccoon’s Spice Girl kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 
Näyttelyt: Vantaa PN 14.5. Leila Kärkäs BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Miellyttäväkäytöksinen, hyvät pään linjat, otsaluut vielä korostuneet, vilkkuluomi häiritsee hieman 
ilmettä, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset sekä edessä että takana, hyvä eturinta ja rintakehä, tällä 
hetkellä antaa aavistuksen matalan vaikutelman, hyvä karva. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, excellent size, beautiful head and expression, a bit 
loose eye, excellent earset, enough neck, too long and soft in topline, very good tailset, too straight and narrow 
in front, excellent ribcage and body substance, could be more angulated behind, excellent coat quality, very 
balanced movement. 
 
RACCOON’S BLUE FOR YOU 54154/14 s.23.10.2014 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. Raccoon’s Spice 
Girl kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 
Näyttelyt: Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi JUN ERI 2. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 20.9. Jarkk Wiklund SPA 1. 
 
RACCOON’S HEARTILY YOURS 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 
Näyttelyt: Kouvola RN 7.3. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva tiivis 
narttu joka ei tänään parhaassa karvapeitteessä, hieman pitkä lanneosa, pään linjat voisivat olla yhden-
mukaisemmat, löysää kaulanahkaa, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä eturinta, esiintyy iloisesti ja liikkuu 
sivusta hyvällä askelpituudella, hyvät etuliikkeet, hyvät takaliikkeet.  
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 28.6. Rauno Koskinen AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Koira hienosti 
ohjattuna jälkityöhön jota tehdään pääosin maavainulla ja edetään maastoon sopivaa vauhtia; ensimmäisellä ja 
toisella osuudella tehdään tarkastuslenkkejä, muutoin jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä, kolmas 
osuus tarkemmin; ensimmäinen makaus kävellään yli ja kulma pienellä lenkillä, toinen makaus taas yli kävellen 
ja kulma takalenkillä; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; muutamia ”turhia” tarkastuslenkkejä ja makausten 
merkkaamattomuus himmensivät muutoin hienoa jälkityötä. Luumäki 2.8. Riitta Helle AVO 1 (45 pist). 
 
RACCOON’S HOT KISS Fi Jva 48887/09 s.15.8.2009 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. Raccoon’s Hot Hot 
Hot kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Jäljestämiskokeet: Marttila 4.5. Virpi Solla VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Donna ohjatusti 
jäljelle alkumakauksen nuuhkimisen jälkeen, Donna jäljestää maastoon sopivaa vauhtia pääasiassa maavainua 
käyttäen; makauksista nuuhkii ensimmäisen vauhdissa, toisen menee ohi, pysähtyy ja haistelee ilmasta metrin 
päästä, neljännelle hidastaa, ei pysähdy ja vain kolmannen osoittaa pysähtymällä ja haistelemalla; matkan 
aikana koira tekee muutaman pyörähdyksen ja piston jäljen sivuun; ensimmäinen ja kolmas kulma pienellä 
tarkastuslenkillä, katkokulma veretyksen yli, pari pientä lenkkiä ja jäljentekijöiden jälkiä seuraavalle osuudelle; 
kaadolle tullaan hieman vasemmalta koukaten ja Donna nuuhkii sorkkaa; mukava jälkisuoritus koiralta ja ohjaa-
jalta, vaikka vielä löytyy parantamisen varaa makausten merkkaamisesta. Marttila 30.8. Piia Kairenius VOI 1 (44 
pist). 
 
RACCOON’S QUITE A SURPRISE 11226/08 s.27.11.2007 i. Finemoon Fair Warning e. Raccoon’s Jippijippijii 
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Jäljestämiskokeet: Juankoski 3.5. Seppo Venäläinen VOI 0 (0 pist). Rauhallinen lähtö ja makaus tutkitaan; 
ensimmäisen osuuden alku hyvin, osuuden puolessa välissä paljon pyörimistä jäljen molemmin puolin aina 
hukkaan asti; ensimmäinen makaus ohi, ensimmäinen kulma jolla katko selviää tekijöiden jälkiä pitkin; toinen 
osuus tarkasti, makaus merkataan ja kulma tarkastuslenkein; kolmannen osuuden alussa kaksi hukkaa peräk-
käin ja koe keskeytetään. 
 
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: Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, sopiva koko, vahva pää, vahva selkä, toivoisin enemmän eturintaa, tilava 
rintakehä, etuasentoiset lavat, vahva takaosa, liikkuu hyvin. 
 
RAIKULI-POJAN LUCKY GIRL 43043/04 s.5.8.2004 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second 
Sight e. Fin Mva Raccoon’s I'm Charming kasv. Anneli Vuori 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 år, 
trevlig helhet, mycket feminin, bra huvudform, typiskt uttryck, mycket bra tan-status för sin ålder, ok hals, bra ben 
och tassar, välskött bra päls, mycket fina sidorörelser, merry cocker, välvisad. Mynämäki RN 7.6. Axel 
Komorowski, Saksa VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years old bitch in smaller size, 
nice feminine head, muzzle could be little bit longer, excellent topline, nice chest and forechest, correct in 
movement, good in temperament. 
 



RAINSTORM’S NORTHERN STAR NO56343/10 s.11.9.2010 i. PMV-10 Sl & Se(n) & No(n) Mva Casein’s 
Campania e. Rainstorm’s Black Jack kasv. Marianne ja Orjan Ullebo, Norja 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 16.5. Katja Korhonen AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen ja oikeat mittasuhteet omaava narttu jolla yhdensuuntaiset pään linjat ja 
miellyttävä ilme, hyvät korvat, riittävä kaulan pituus, aavistuksen pysty lapa ja pysty olkavarsi, saisi kulmautua 
myös takaa aavistuksen voimakkaammin, hyvä eturinta ja täyteläinen runko, vankka raajaluusto ja hyvät käpälät, 
hyvä turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti, tasapainoisesti ja riittävällä askelpituudella, miellyttävä 
luonne. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 3. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, 
Azerbaidzhan AVO ERI 4. 
 
RANCECRAIG MY FAIR LADY Fi & Hr Mva 21971/09 s.22.1.2009 i. Cloudhowe Blue Banner e. Rancecraig 
Miss Devine kasv. Elizabeth Craig, Iso-Britannia 
Näyttelyt: Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti VAL ERI 2 SA. 
 
RASSEL'S YING YANG 40283/13 s.7.7.2013 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Manaca’s Through My Eyes 
kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
mycket god typ, ganska bra proportioner, mycket fint uttryck, välformat skalle, välansatta öron, bra benstomme 
och tassar, välansatt svans, ok länd, rör sig ganska bra, överlinjen kunde varit lite bättre, välskött bra päls, trevlig 
temperament, välvisad. Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, erinomainen kuono-osa, hyvä 
purenta, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja vankka etuosa, tilava runko, hyvä takaosa, oikea karvan 
laatu, liikkuu hyvin. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 2 years old solid bitch of excellent breed type and cobby appearance, headplains could be better, correct 
stop and scissor bite, well angulated front with the chest, strong topline, well ribbed back, short loin, sound 
coming and going, balanced reach and drive but again quite hard to assess on the move today, very merry in 
action. Marttila ER 17.5. Virpi Montonen NUO ERI 1 SA PN2 VASERT. Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo 
NUO ERI 2 SA PN2 VASERT. Salo KR 13.6. Des Manton, Irlanti AVO ERI 1. Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson 
AVO ERI 2 SA. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia AVO ERI 1 SA PN4. Hyvinkää RN 20.9. Paavo 
Mattila AVO ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, kaunis pää 
ja ilme, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, erinomaiset raajat, sopivasti kulmautuneet, 
erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia 
AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced, feminine head, good lay of shoulder, straight 
forelegs, excellent topline, short coupled, well turned stifle, nicely balanced, good on the move. Kangasala RN 
28.11. Marja Talvitie AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Edestä hieman löysästi muuten hyvin 
liikkuva, hyvä ilme mutta hieman voimakas otsapenger, erinomainen kaula, ylälinja ja häntä, riittävät etu- ja hyvät 
takakulmaukset, hyvä karva. 
 
RASSEL'S YVONNE 40285/13 s.7.7.2013 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Manaca’s Through My Eyes kasv. 
Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ungdomlig 
tik, feminin, mycket bra muskelkondition, feminint huvud, välformad skalle, välansatta öron, mycket välvinklad i 
sin front, tillräckligt kompakt, välansatt svans som bärs lite högt, päls på gång, bra sidorörelser, lite ostabil fram, 
mycket trevlig temperament. Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvin rakentunut narttu jolla kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvä 
runko ja erittäin hyvä ylälinja, hyväasentoiset raajat, hyvä karva, ei aivan parhaimmillaan, liikkuu erittäin hyvin, 
miellyttävä käytös. Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin narttumainen, oikeat mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä kaula, eturinta ja 
etuosa, oikeamuotoinen runko, hyvä takaosa, liikkuu joustavalla hyvällä askeleella. Hyvinkää RN 9.8. Helin 
Tenson KÄY ERI 1 SA. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia KÄY ERI 1. Seinäjoki RN 22.8. Paavo 
Mattila KÄY ERI 3. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro KÄY EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, hyvän kokoinen, kaunislinjainen pää, riittävä kaulan pituus, hyvä ylälinja, 
haluaisin enemmän etukulmauksia, riittävästi takana, hyvä rintakehän syvyys ja pituus, hieman taka-ahdas, 
turkki saisi olla paremmassa näyttelykunnossa, hyvä luonne. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro KÄY ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and size, feminine and compact, very nice head and 
expression, excellent topline, correct tailset, balanced angulations, enough forechest, very good ribcage and 
body, very good coat, excellent temperament and attitude, very sound in movement. 
MH-luonnekuvaus: Marttila 26.9. Anne Kuivinen ja Arja Jauhiainen. 
 
RASSEL'S ZELDA 47870/14 s.3.9.2014 i. Edwin Schönez e. Manaca’s Through My Eyes kasv. Kirsi ja Hannele 
Helenius 
Näyttelyt: Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä etuosa ja eturinta, tilava runko, hyvin 
kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin ja kantaa itsensä kauniisti. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia PEN 1 
KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months old black female of good breed type, shape 
and proportions, unfortunately very hard to assess on the move, headplains excellent, good square muzzle and 
scissor bite, neck of good length, very well angulated, I’d like more chest, good length of leg, short back, sound 
going away, I’d like more in front. Salo KR 13.6. Des Manton, Irlanti JUN ERI 2. Vesilahti RN 1.8. Helin 



Tenson JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia JUN ERI 3. Hyvinkää RN 
20.9. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen nuori narttu, 
erittäin hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, hyvin kehittynyt runko, erinomainen ylälinja, sopivan vahvat hyvin 
kulmautuneet raajat, kaunis karva, liikkuu hyvin, erinomainen käytös. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, 
Iso-Britannia JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Compact female with lovely overall 
balance, good in neck and lay of shoulder with straight forelegs, strong level topline, well turned stifle, strong 
rounded quarters, excellent on the move. Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Edestä vielä löysästi muuten hyvin liikkuva, hyvä pää mutta hieman 
liikaa löysää kaulanahkaa, hyvät korvat, hyvä kaula ja kaunis ylälinja, hyvä häntä, erinomaiset takakulmaukset, 
hyvä karva, liikkuu hyvin sivulta katsoen. 
 
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: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia BABY KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Sweet feminine head with square muzzle and dark eyes, moderate neck with good forechest, would 
prefer more bone, good deep rib, good angulation on rearquarters, moved well with merry action. 
 
RICEMOUNTAIN’S SUGAR FOR MY HOME SE56253/2011 s.13.9.2011 i. Se(n) & Gb Mva Kyna G I Joe e. 
Westerner Rainproof kasv. Marie Risberg, Ruotsi 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 20.6. Wera Hübenthal, Norja AVO EH 3. 
 
RIZI-BIZI CHOCO KITTY 47899/13 s.2.6.2013 i. Rizi-Bizi Blacky Bentley e. Rizi-Bizi Chocolate Karina kasv. 
Katalin Szabó, Unkari 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut 
narttu, vielä aavistuksen kapeahko runko, otsapenger voisi olla selvempi, kaunis ilme ja kaula, hyvä ylälinja ja 
takaosa, hieman suora edestä, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. Valkeakoski RN 14.5. Tanya Ahlman-
Stockmari NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen hyvän kokoinen narttu, rungon 
mittasuhteiltaan hieman matalaraajainen, hyvät silmät, toivoisin hieman täyteläisemmän kuono-osan silmien alta, 
samoin toivoisin kuono-osaan hieman pituutta, hieman kapea etuosa ja taipumusta kääntää eturaajojaan ulos, 
riittävä runko, hieman laineikas karvapeite, hyvä häntä liikkeessä, liikkuu hyvin takaa, esiintyy hyvin. Marttila ER 
17.5. Virpi Montonen NUO ERI 2. Salo KR 13.6. Des Manton, Irlanti AVO ERI 2. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 20.9. Simo A Syrilä SPA 1. 
 
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 
Näyttelyt: Tampere KV 3.5. Gert Christensen, Tanska PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 7 months, long feminine head, scissor bite, square muzzle, nice dark eyes, low set ears, good neck 
and topline, well set tail, for age a good body, well angulated, moved well, good coat, nice temperament, very 
promising. Rauma KR 16.5. Tim Thomas, Australia JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 
months old solid black female, tall on leg, cobby in appearance, good headplains, stop should be more 
prominent, correct scissor bite, I’d like better neck and shouder angulation, upper arm a little steep, topline could 
be stronger, roaching over a little to much, sound moving away and coming towards, balanced sidegait, topline 
could be a lot better on the move, very merry in action. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, excellent dentition, good front, nice sloping shoulders, 
good bend of stifle, good width of thigh, good mover fore and aft, excellent presentation. Riihimäki KR 7.6. 
Goran Gladic, Serbia JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months, 
correct type, nice typical head, correct bite, correct skull and stop, well set ears and tail, well sized and 
proportioned, good substance, high quality coat, nice front, nice topline, excellent movement, well presented. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
 
ROSSWIND KISS’N’MAKE UP 53065/08 s.11.9.2008 i. Usemade Deep Secret e. C.I.B Fin & Ee Mva Margate 
Wise Up kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Correct head with nice expression, good front, correct rear, good chest, moves well with good drive. 
 
ROSSWIND SAMBA CARNAVAL 47798/14 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 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen PEN. Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat, oikeailmeinen pää jossa 
hyvä pituus, hyvä kaula, sopiva eturinta ja runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvät edestakaiset liikkeet, sivuliike 
saa vielä kehittyä pidemmäksi, erittäin miellyttävä iloinen käytös. Valkeakoski RN 14.5. Tanya Ahlman-
Stockmari JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauttaaltaan feminiininen, kokoon sopivan 
rungon ja raajaluuston omaava juniorinarttu jolle toivoisin pidemmän kuono-osan, kuono-osan tulisi myös olla 
täyteläisempi erityisesti silmien alta, vielä kehittymätön edestä, hyvä karvapeite, hyvä hännän käyttö liikkeessä, 
ylälinjan tulee vielä liikkeessä vakiintua, liikkuu hyvin sivulta. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia 
JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, correct dentition, shoulders ok, nice bend of stifle, 
neat short hocks, good mover fore and aft. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia JUN ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 9 months, correct type, typical head, well sized and proportioned, level body, good 



substance, quality coat, correct angulations and movement, well set ears and tail, well presented. Laukaa RN 
11.7. Jose M Doval Sanchez, Espanja JUN ERI 2. Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen JUN EH 1. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.8. Kirsi Salokanto SPA 0. Ruovesi 5.9. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
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: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara AVO ERI 2 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Laadukas, tasapainoinen, miellyttävä narttu, hyvä karva, hyvin muotoutunut pää, miellyttävä ilme, 
kaunis ylälinja ja kaula liittyy kauniisti lapoihin, varma-asentoiset raajat ja hyvä kunto, miellyttävä täyteläinen 
runko, liikkuu reippaasti ja kantaa itsensä hyvin, esitetään erinomaisesti. Salo KR 13.6. Des Manton, Irlanti 
AVO EH 3. Raasepori KR 28.6. Tuula Savolainen AVO ERI 3. Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen AVO ERI 3 
SA. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Mikkeli KV 26.7. Hannele 
Jokisilta AVO ERI 1 SA PN3 VASERT. Pori KV 1.8. Markku Kipinä AVO ERI 2. Hyvinkää RN 9.8. Helin 
Tenson AVO ERI 1 SA PN4. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia AVO ERI 4. Vantaa KR 6.9. Oliver 
Simon, Serbia AVO ERI 2. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, lovely head and expression, correct bite, well angulated, good topline, 
moving very well. Hämeenlinna RN 3.10. Helina Simberg-Jürgens, Viro AVO ERI 2 SA PN2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, yli keskikoon, kaunislinjainen pää, kaunis pitkä kaula, hyvä ylälinja, 
hieman lyhyt olkavarsi, hyvä rintakehän syvyys ja pituus, kauniit takakulmaukset, liikkuu kauniisti, hyvä luonne. 
Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 år gammal 
tik, härligt klassisk cockerhuvud, utmärkt uttryck, bra hals och rygg, bra kors och svansansättning, kunde önskat 
bättre välvet bröstkorg, bra benstomme och foter, kunde ta ut steget bättre både fram och bak, utmärkt päls och 
färg. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½ 
years, feminine expression, excellent length of head, nice earset, lovely neck, roaching in topline, long but too 
falling in croup, nice tailset, foreshooten front, could have little better spring of rib, little too long in loin, well 
angulated, moves in correct temperament but roaching topline on movement, happy cocker tail, too woolly coat. 
Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie AVO ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvin kaunislinjainen, hyväilmeinen ja hyväpäinen tyttö, erinomainen runko, kaunis ylälinja, 
riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, hyvä häntä ja karva, hienot sivuliikkeet. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen 
VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs mutta kookas ja hieman maskuliininen kokonai-
suus, hyvä pää, kaula ja ylälinja, riittävä runko, liikkuu ryhdikkäästi riittävällä askeleella mutta pyöristää hieman 
lannetta liikkeessä, hyvä karvan laatu. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 19.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
 
ROSSWIND SILVER BRIDE 38211/12 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: Valkeakoski RN 14.5. Tanya Ahlman-Stockmari AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminiininen kokonaisuus, hyvä koko, avoimen luokan narttu joka esitetään tänään hieman pulskassa kunnossa 
jolloin menettää linjojaan, hyvä ilme, toivoisin hieman pidemmän kuono-osan, samoin alaleuka saisi olla korostu-
neempi, lyhyehkö kaula, vahva raajaluusto, hieman pehmeyttä ranteissa, oikean laatuinen karvapeite, hyvä 
häntä, liikkuu leveästi ja hieman ulkokierteisesti edestä, palkintosija määräytyy tänään ylimääräisestä painosta 
rungossa. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eyes, correct dentition, slightly wide in front, carrying a bit too much weight over shoulders, correct 
tailset, good width of thigh, moved ok using her tail. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, more substance, correct type with typical head, well sized 
and proportioned, quality coat, correct  shoulders, well shaped ribs, good bones, correct angulations and 
movement, well presented. 
Taipumuskokeet: Virrat 25.7. Ville Lahtinen SPA 0. Ruovesi 22.8. Kirsi Salokanto SPA 1. 
Luonnetesti: Jyväskylä 28.6. Mia Möller ja Heri Herranen LTE (88 pist). 
 
SANAIGMORE JESSIE Fi Kva 51372/09 s.16.5.2009 i. Gb Ft Ch Timsgarry Valtos e. Contrail Golden Girl kasv. 
W.J. Walker ja A. Kedward, Iso-Britannia 
Metsästyskokeet: Ruovesi 17.10. Gareth Davies VOI 1 (77 pist). 
 
SAPPHIRE Se Jva SE56238/2012 s.15.6.2012 i. Se(n) Mva Se Jva SeV-10 Manaca’s Walk On The Wild Side e. 
Se Jva Manaca’s Make Me Smile kasv.  
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
mycket tilltalande ung tik, ok proportioner, mycket feminint tilltalande huvud, bra uttryck, välansatta öron, 
passande stomme till storleken, bra tassar, mycket fin silky päls, välskött, välvisad, merry cocker, rör sig ganska 
bra, ok fram, har en mycket fin ram att växa in i, blir inte lågställd när hon går. 
 
SECRET PASSION STYLE OF MARY UKU0237403 s.8.8.2013 i. Lochranza Matador e. Miracle Wizard Spell 
Style Of Mary kasv. Mary Gvozdieva, Ukraina 
Taipumuskokeet: Loppi 5.9. Anu Kokkarinen SPA 0. 
 
SELLA 45160/14 s.13.7.2014 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Finemoon Be My Girl kasv. Juha Latvala 
Näyttelyt: Hamina KV 23.5. Zsusanna Vaczi-Balogh, Unkari JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 10 months old black bitch, her coat is not in show condition without grooming, she’s a little bit afraid, 



correct head type, good neckline, topline is not correct because of loin is a little bit loose and croup is steep, her 
moving was not elegant in ring because she has not good ring training. 
 
SHADOWGATE SILVER SPIRIT 23185/13 s.14.2.2013 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. Heart Rock Take 
On Me kasv. Erja Mäkelä 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu 
jolla hyvä pää jossa miellyttävä ilme, kaunis kaula, runko saisi olla hieman voimakkaampi, kulmauksia voisi olla 
hieman enemmän, hyvälaatuinen karva, liikkuu sivusta hyvin, hieman kapeasti edestä, miellyttävä käytös. Vaasa 
KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, well pro-
portioned female, nice head, good neck and topline, well angulated front and hindquarters, the tailset is a little 
exaggerated and low set, would prefer more coat on her, good sound movement from all sides. Alavus KR 14.6. 
Pekka Teini KÄY EH 2. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila KÄY ERI 2. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 3.5. Sanna Rantanen AVO 3 (a-2, b-3, c-2, d-10, e-3, f-2 = 22 pist). Määrä-
tietoisesti liikkeelle, Senna työskentelee mukavaa kävelyvauhtia, etupäässä maavainulla; ensimmäisen osuuden 
alussa kaksi lenkkiä, sitten suoraviivaisesti kulmalle joka väistetään täpärästi sisäkautta, makaus ohittuu; toisen 
osuuden alkupuolella laajat tarkistukset joilta lopulta paluujäljelle ja hukkaan; hyvin kulmalle jossa makaus 
merkataan pysähtyen; matka jatkuu kulmalta suoraan, laajat lenkit kunnes jatko löytyy; kolmannen osuuden 
alkupuolelle yksi lenkki, muuten osuus hyvin loppupuolelle, siellä laajat lenkit, joilta suunta niin kauas että 
todetaan hukka; puhtaalta jäljeltä loppu hyvin sorkalle, jonka nuuhkii; tänään pitkiä pätkiä hienoa työtä. Ilmajoki 
12.6. Toni Tunkkari AVO 0 (0 pist). Koira merkkaa alkumakuun ja lähtee ohjatusti jäljelle, jäljestää innokkaana ja 
heti alussa alkaa rengastaa maastoa jäljen molemmin puolin kunnes poistuu määrätietoisesti pois ja palautetaan 
jäljelle; ensimmäisellä kulmalla fasaanit lähtevät jäljen päältä mutta koira ei reagoi kuin rengastaen alueen; 
toinen rengastus tulee toisen osuuden puolivälissä, sekin riistan jälkien takia; toinen kulma tarkasti, makaus 
merkaten, mutta lähtee erkanemaan polkua pitkin aina hukalle saakka; palautetaan jäljelle ja koira poistuu 
uudelleen samalle polulle, koe keskeytetään. Ilmajoki 28.6. Kristina Erkkilä AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-2, f-5 
= 48 pist). Ohjattu aloitus, innokkaasti ja määrätietoisesti etenevä jäljestäjä, jäljeltä ainoat poikkeamat olivat pari 
pientä pistoa; kulmat suoraviivaisesti; ensimmäinen makaus kierretään reunoja myöten ”merkaten” ja toinen 
hyvin; löytää sorkan, jota nuuhkaisee; saisi olla kiinnostuneempi sorkasta, muuten erinomainen suoritus. Virrat 
4.7. Kari Muje VOI 3 (a-3, b-4, c-3, d-11, e-3, f-2 = 26 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Senna jäljestää rauhallisen 
tarkasti maavainulla puolitoista osuutta, katko ripeästi rengastaen ja ihmisjälkeä; toisen osuuden puolivälissä 
Senna poikkeaa hirven jäljelle, josta hukka; palautus, kulma hyvin mutta heti sen jälkeen jälleen hirven jäljelle, 
toinen hukka; tämän jälkeen Senna ryhdistäytyy ja selvittää loput kaksi osuutta hyvin vaikka riistanjäljet teettävät 
useita tarkistuksia; makuista Senna merkkaa ensimmäisen ja neljännen, muut ohi; kaatoa jää tutkimaan; kelpo 
suoritus haastavassa maastossa ja kelissä. Ilmajoki 2.8. Anne Viitanen VOI 2 (33 pist). Ilmajoki 14.8. Toni 
Tunkkari VOI 2 (33 pist). Jyväskylä 30.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 3 (24 pist). 
 
SHAIKAROS GLAMOUR HEART 58820/09 s.4.10.2009 i. Great Escape Was Here e. Fin Mva Two Pine’s 
Sweet Corn kasv. Minna Myllyniemi 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
mycket god typ, bra proportioner, feminint huvud som har bra längd, välansatta öron, tillräcklig manke, normal 
benstomme, ok överlinje och svansansättning, bra sidorörelser, kunde varit mer precis fram och bak, ganska bra 
päls, merry cocker, välvisad. 
 
SHAIKAROS JOLLY RAINDROP 14337/11 s.19.11.2010 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Es Mva Triplet Black Mirage e. 
Fi Mva Shaikaros Creme Caramelle kasv. Minna Myllyniemi 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
mycket god typ, bra storlek och proportioner, feminint ganska bra huvud och uttryck, korrekt bett, normal hals, 
välvinklad fram, välkroppad, ok svansföring, ganska bra pälsstruktur, merry cocker, rör sig ganska bra, något 
oprecis fram, annars bra rörelser. 
 
SHAIKAROS LISTEN TO YOUR HEART 40246/13 s.27.6.2013 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Vito Black Petrs 
e. Shaikaros Jolly Raindrop kasv. Minna Myllyniemi 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typmässigt 
mycket god, ännu i stark utveckling, bra proportioner och könssprägel, feminint ganska bra huvud, ok nosparti, 
behöver få mer förbröst och lite mera bredd i fronten, tillräcklig bröstdjup, bra sidorörelser, ganska bra 
pälsstruktur, merry cocker, välvisad. 
 
SHAVIAN ANDANTE 55957/09 s.6.10.2009 i. Athos Black Petrs e. Shavian Sonata kasv. Jaana Ranta  
Rallytoko: Riihimäki 17.10. Iiris Harju ALO HYV (84 pist). Lahti 31.10. Kirsi Petäjä ALO HYV (81 pist). Heinola 
15.11. Minna Hillebrand ALO HYV (89 pist) RTK1. 
 
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: Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-kuinen juniori-
narttu jolle toivoisin korostuneemman sukupuolileiman, oikeat pään mittasuhteet, hyvä ilme ja purenta, hyvä 
kaula, etuosan ja eturinnan tulee vielä kehittyä, tilava runko, jyrkkä lantio ja korkea häntä, hyvin kulmautunut 
takaosa, oikea karvan laatu, toivoisin pidemmän etuaskeleen, ahdas takaa. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, 



Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely dark eyes, good dentition, ok front, ok 
shoulder placement, rounded ribs, moved happily fore and aft. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 11.7. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
SHAVIAN JUST LIKE THAT 19983/14 s.11.2.2014 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 Backhills Your The Man e. Pretty Flower’s Written In The Stars kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, nice shaped front, ok shoulders, good width of thigh, neat feet, happy mover fore 
and aft. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 
månader gammal tik av utmärkt typ, välskuret feminint huvud som med fördel kunde haft mer drag, bra hals, 
manke och rygg, något smalt kors, bra substans för sin storlek, moderat vinklad fram som bak, beväger sig i fin 
flyg och brukar svansen på äkta cockervis, bra päls och färg. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja 
NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 months, still underdeveloped, nice earset, correct bite, 
nice neck, roaching over topline, little too falling in croup, little too low tailset, could have better spring of rib and 
longer ribs, well angulated, moves with good reach and happy cocker tail, ok coat, happy temperament. 
 
SHAVIAN MY LOVE MY LIFE 19984/14 s.11.2.2014 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 Backhills Your The Man e. Pretty Flower’s Written In The Stars kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, riittävä luusto ja sopiva koko, toivoisin enemmän eturintaa, kaunis pää, hyvä selkä, riittävät etu- 
ja hyvät takakulmaukset, hyvä turkin laatu, liikkuu pitkällä askeleella. 
 
SHAVIAN POOR COW 30433/13 s.26.3.2013 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Shavian Forever Or Never 
kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good head and eye, good front, nice sloping shoulders, level topline standing and on the move, correct 
tailset, good width of thigh, neat tight feet, excellent dentition, moved really well using her tail, excellent 
presentation. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely balanced female, feminine chiselled head, clean in neck, good angulation 
front and rear, straight forelegs, well ribbed, short in loin, good turn of stifle, well rounded quarters, neat hocks, 
moves sound with good drive in the end. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing bitch, excellent proportions and type, lovely feminine head and 
expression, excellent earset, balanced angulations, excellent topline, body substance and ribcage, could have 
more forechest, excellent coat quality and condition, moves typically keeping the topline. Jyväskylä KV 21.11. 
Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ år gammal tik, feminint huvud 
som kunde haft mer drag, utmärkt uttryck, bra hals, manke, rygg och svansansättning, något grunt förbröst, 
önsker något mer välvet bröstkorg, moderat vinklad, beväger sig harmoniskt när hon mer vara med och kunde 
med fördel ha brukt sin svans bättre, bra päls och färg. Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja AVO EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years, feminine head and expression, nice earset, nice neck, 
correct topline, little too falling in croup, nice tailset, could have little better spring of ribs, too long in loin, little 
foreshooten front, well angulated, moves with little short step and happy cocker tail, too soft coat. 
 
SHAVIAN SEND ME AN ANGEL 42517/14 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: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice eyes, excellent dentition, good front, good shoulders, nice width of thigh, good bend of stifle, moved 
well fore and aft. Hyvinkää RN 9.8. Helin Tenson JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. 
 
SHAVIAN SHE’S GOT BALLS 39386/12 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: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eyes, good dentition, good front and shoulders, well rounded ribs, good width of thigh, correct tailset, 
neat feet, nice rounded bum, moved well using her tail, excellent presentation. 
 
SHAVIAN THAT’S ME 19982/14 s.11.2.2014 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 
Backhills Your The Man e. Pretty Flower’s Written In The Stars kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, good front, nice sloping shoulders, tight elbows, short coupled, good width of thigh, 
neat short hocks, moved well, excellent presentation. 
 
SHAVIAN THE SINNER IN ME 19751/13 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: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eyes, correct dentition, nice front, ok shoulders, good width of thigh, nice bend of stifle, slightly low in 
croup, moved well using her tail, good presentation. 
 



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: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size, I would prefer a little bit shorter body, excellent set and angulation of legs, shoulder could be a 
little bit more angulated, excellent topline, excellent forechest, nice female head and neck, nice coat, movement 
and temperament. Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman kookas, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, kaula saisi olla pitempi, riittävät kulmaukset edessä ja takana, 
hieman pysty lantio, liikkuu hyvin. Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI 4 SA PN4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, correct body proportions, correct head, good ears, 
good pigmentation and soft expression, correct chest and ribcage, a little short in shoulders, correct hind-
quarters, correct coat, good movement, very good temperament. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia 
AVO ERI. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO EH. Rovaniemi RN 22.8. Eeva Rautala AVO ERI 1. 
 
SHAVIAN ZAHARA 58645/12 s.3.11.2012 i. V-13 EeV-14 Robinson Crusoe Z Vejminku e. Shavian La Boheme 
kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, 
hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis pää ja ilme, hyvä pituus päässä, kaunis kaula, hyvä rungon pituuden ja korkeu-
den suhde, hyvä rintakehän muoto mutta eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä hännän kiinnitys ja riittävät taka-
kulmaukset mutta ahtautta takaliikkeissä, hyvä turkki. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta AVO ERI 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunis pää jossa miellyttävä ilme, jyrkät lavat, 
riittävästi kulmautunut edestä, sopiva luusto, hyvä rungon malli joka saa vielä täyttyä, ei aivan parhaassa 
karvassa tänään, hyvä luonne, saisi osoittaa hieman enemmän temperamenttia liikkeessä, liikkuu hyvin. 
Rovaniemi KV 20.6. Wera Hübenthal, Norja AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. Iisalmi KV 2.8. Kurt 
Nilsson, Ruotsi AVO ERI 4. Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti AVO ERI 2. Joensuu KR 9.8. 
Lotte Jörgensen, Tanska AVO ERI 1 SA PN4 SERT. 
 
SHIMMERIAN DOTS IN MY DRESS 42945/10 s.25.6.2010 i. C.I.B Fi & Se(n) & Ee Mva Shavian Here And 
There e. Shimmerian Viva La Diva kasv. Mervi Vesala 
Tottelevaisuuskokeet: Tornio 21.2. Marja-Leena Hituri AVO 1 (165,50 pist) TK2. 
 
SILESSIA’S ALMOND 48047/14 s.14.8.2014 i. Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lecibsin Silessia kasv. 
Hanna Eilola 

Näyttelyt: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet ja vahvuusaste, hyvä pään pituus, ikään riittävä kuonon vahvuus, hyvä kaula ja runko mutta eturintaa 
saisi nyt jo olla enemmän, hyvät kulmaukset mutta vielä aavistuksen ulkokierteiset käpälät, hyvä taka-askeleen 
pituus ja työntö, etuaskel saa vielä tiivistyä, miellyttävä käytös. Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen PEN 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas narttupentu, hyvät rungon mittasuhteet, otsapenger 
voisi olla voimakkaampi ja silmät isommat, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis 
runko, voisi liikkua hieman pidemmällä askeleella. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikein söötti pää ja miellyttävä ilme, hyvä kaula, riittävästi kulmauksia 
edessä, runko vielä iän mukainen, melko jyrkkä laskeva lantio, riittävät takakulmaukset, joustavat liikkeet silloin 
kun haluaa niitä esittää, hyvä korkeuden ja pituuden suhde. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta PEN 1 KP 
ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, oikealinjainen pää 
jonka tulee täyttyä iän myötä, hyvä ilme, lupaava eturinta, saisi olla voimakkaammin kulmautunut sekä edestä 
että takaa, sopiva luusto, hyvä rungon malli, reipas luonne, liikkuu takaa hyvin, hieman löysä edestä. Keminmaa 
RN 24.5. Tuula Savolainen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9½ kk, hyvät mittasuhteet, 
kaunislinjainen pää, tummat silmät, pehmeä ilme, hyvä huulilinja, vahva kuono, eturintaa tarvitaan lisää, tilava 
runko, leveä lantio joka on hieman luisu, hyvin kulmautunut takaa, lyhyt joskin viisto olkavarsi, hyvä karvan laatu, 
turkin kunnostus tälle päivälle ei ole onnistunut, hyvä häntä, tasapainoiset yhdensuuntaiset tehokkaat liikkeet. 
Alavus KR 14.6. Pekka Teini JUN EH 4. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI. Raahe RN 
1.8. Katja Korhonen JUN EH 1. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja JUN ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 16 månader gammal tik, feminint huvud i fina proportioner, härlig uttryck, kort hals, 
utmärkt rygg, kors och svansansättning, något grund förbröst, ok bröstkorg, kort steil överarm, moderat vinklad 
bak, beväger sig harmoniskt sett från alla håll, för dagen ute av päls, vacker färg, något ullig. Jyväskylä KV 
22.11. Karl Eddie Berge, Norja JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, feminine 
bitch, nice short picture, lovely head and expression, nice earset, good neck and topline, croup is falling a little 
too much, nice tailset, nice spring of ribs, excellent loin, little foreshooten front, balanced angulation, moves well 
with happy cocker tail, little coat but excellent coat quality, happy temperament. Helsinki KV 5.12. Vesa 
Lehtonen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko kookas, raajakas ja kapea kokonaisuus, hyvä 
pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, kapea kevyt runko, voimakkaasti kuroutuva alalinja, liikkuu riittävällä aske-
leella mutta etuaskel saa vielä tasaantua, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja JUN 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, nice head with good length, shoulders could have 
been better laid back, very straight upper arm, correct bone, well developed chest, a bit short in croup, moving 
with rather short and high steps in front, correct quality of coat, nice temperament. 
 



SILESSIA’S WILD ROSE 34019/13 s.5.5.2013 i. Benchmark Live Jazz e. Lecibsin Silessia kasv. Hanna Eilola 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, kevyt kuono-osa, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, 
hyvät liikkeet, hyvä karvan laatu, iloinen luonne. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA 
PN3. 
 
SINNILÄN MIIMII 41664/13 s.4.7.2013 i. Saxondawn Elton of Breezybrook e. Fi Ava Fi Ava-H Namusillan 
Mareta kasv. Hanna Hyvärinen 
Metsästyskokeet: Ruovesi 18.10. Gareth Davies AVO 3 (50 pist). Mäntsälä 8.11. Lauri Kanerva AVO 2 (68 
pist). Pornainen 14.11. Arto Kurvinen AVO 1 (77 pist). 
 
SKJERVTUN'S LOVE EXPRESS Pohj Mva NoVV-12 NoVV-13 NO08681/04 s.8.4.2004 i. No Mva NoV-03 V-04 
Travis Master Mine e. Skjervtun’s Playmate Express kasv. Elin Hallerud Borgersen, Norja 
Näyttelyt: Lemland RN 24.5. Rune Fagerström VET ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA ROP RYP3 ROP-VET 
BIS3-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 år, en mycket feminin veteran, bra storlek, mycket fina 
proportioner, bra feminint huvud, bra ögon och uttryck, bra tjocka läppar, bra hals, parallel vinklar fram och bak, 
bra kropp, bra benstomme, ben och tassar, mycket bra steg, i fint skick för sin ålder, en ära till ägaren. 
 
SNEDBO’S BUTTERFLY GIRL 22914/15 s.7.3.2015 i. Fi Jva Guldslättens Spiderman e. Elmers Goldmine Born 
Isadora kasv. Katja Södergård 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 months, rather 
big in size, feminine enough, typical head but too round in skull, could have better stop, correct earset, very good 
neck, too long and soft in topline, correct tailset, balanced angulations, very good ribcage, needs substance and 
more muscle condition, very promising coat, excellent colour, moves okay, very promising. 
 
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: Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Vielä kauttaaltaan kovin kapea kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet, takaluisu kallo, 
hyvä kaula ja ylälinja, kovin kapea edestä ja eturaajat kääntyvät ulospäin, kuroutuva alalinja, liikkuu kapeasti 
edestä ja takaa, tällä hetkellä painuu edestä liikkeessä, hyvä karvan laatu. 
 
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 
Näyttelyt: Kauhava RN 9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, hieman kevyt luusto, kaunislinjainen nartun pää, hyvät korvat ja silmät, hyvä kaula ja selkä, 
hieman laskeva lantio, hyvä rungon syvyys, hyvin kulmautunut, löysät leveät etuliikkeet, tehokas sivuaskel, 
laskeva ylälinja seistessä ja liikkeessä, esiintyy reippaasti. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan VET 
ERI 1 SA VSP-VET. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 3.5. Toni Tunkkari AVO 2 (a-4, b-8, c-8, d-9, e-3, f-3 = 35 pist). Koira tutkii alku-
makuun ja lähtee ohjatusti jäljelle, etenee määrätietoisesti sopivalla vauhdilla jäljen molemmin puolin, tekee 
pieniä pistotarkistuksia riistajälkien kohdilla; ensimmäisen osuuden lopussa laajempi haku, joka osoittautuu 
tuoreiksi hirvenjäljiksi, selvittäen sen kuitenkin mallikkaasti; makauksia ei noteraa, kulmat koira selvittää muuta-
min lenkein; kolmannen osuuden puolivälissä ottaa paluujäljen harhauduttuaan ensin etuviistoon ja koira palau-
tetaan jäljelle; kaadon löytää ja sille saavutaan harkiten sekä osoittaminen tapahtuu jäämällä nuuhkimaan 
sorkkaa. Kolari 30.8. Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist). Lähtö hyvin ohjattu, Sanni tutkii alkumakauksen ja aloittaa 
jäljestyksen; lähdön jälkeen pienet suunnan tarkistukset, jonka jälkeen hyvää jäljestystä osuuden loppupuolelle; 
kolme kanalintua lähtee lentoon ja Sanni sotkeutuu niiden jälkiin ja joudutaan palauttamaan kahteen kertaan; 
kulma selvitetään tarkistuslenkein ja makaus osoitetaan nopeasti pysähtyen; toisen osuuden lopulla 
pyörähdetään paluujäljelle ja palautetaan kolmannen kerran; koe keskeytetään ja harjoitellen kaadolle, sorkka 
kiinnosti ja jäi viereen; tänään paikoin hyvää jäljestystä, mutta riistanjäljet sotkivat suorituksen. 
 
SPECK LINE DREAM CAME TRUE 50134/07 s.10.6.2007 i. Fi Mva Fi Jva Westerner Illusion Of Magic e. Fin 
Mva Fin & No Jva Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki 
Taipumuskokeet: Ylitornio 13.6. Nina Janné SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Ylitornio 14.6. Niina Lukkariniemi VOI 0 (0 pist). Rauhallinen ohjattu lähtö, koira aloittaa 
maavainuisen reipasta vauhtia etenevän jälkityön jota leimaa runsas tarkistelu; hieman ennen ensimmäistä 
kulmaa tarkistellaan ihan hukkaan asti; uusi alku ennen kulmaa, ensimmäisellä kulmalla katko jonka koira 
ratkaisee hakien ja saapasjälkeä hyödyntäen; toisella osuudella tarkistelu jatkuu ja aika kuluu sellaista tahtia että 
toisella makauksella koeaika on jo täynnä ja tuomari keskeyttää kokeen; ensimmäisen ja toisen makauksen 
merkkaa oivallisesti pysähtyen; koira jäljestää pätkittäin mallikkaasti mutta tarvitsee vielä lisää luottamusta omiin 
kykyihinsä. 
 
SPECK LINE FIKSU LIKKA 62102/08 s.17.10.2008 i. Ladysplit’s Connor e. Speck Line Be My Sunshine kasv. 
Maarit Mäki  
Jäljestämiskokeet: Kauhava 27.5. Mari Hakola AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, Keesa jäljestää ilmavainuisesti, 
reippaasti edeten; ensimmäisen osuuden alkupuolella Keesa poistuu jäljeltä nuuhkimaan riistan jälkiä eikä palaa, 
tuomitaan ensimmäinen hukka; ensimmäisen osuuden puolivälissä Keesa harhautuu uudelleen riistan jäljille, 



tuomitaan toinen hukka; kulmamakauksen ylittää ja jatkaa kauas kulman yli; Keesa ei palaa jäljelle kehotuksista 
huolimatta, tuomitaan kolmas hukka, tuomari keskeyttää kokeen. Kauhava 7.6. Karla Sohlman AVO 1 (a-5, b-
10, c-7, d-11, e-2, f-5 = 40 pist). Hyvä ohjattu lähtö alkumakuun tutkimisien jälkeen, alkaa sopivavauhtinen jäljes-
tys jossa käytetään maavainua; kaikki osuudet edetään pieniä ja suuria pyörähdyksiä tehden jäljen molemmin 
puolin; ensimmäinen kulma taustan tarkistuksella, makuun yli kävelee, ei noteraa; toinen kulma takaa kaartaen 
uudelle osuudelle, makuu jää osoittamatta; kaadolle, jolle pysähtyy, nuuhkaisee ja menee taakse seisomaan, 
saisi olla kiinnostuneempi siitä; hyvä suoritus Keesalta tänään yömetsässä jossa hajuja varmasti riitti verijäljen 
lisäksi; pisteitä pudottaa pyörähdykset matkan aikana ja makausten merkkaamattomuus; hyvä Keesa. Kolari 
30.8. Juhani Heikniemi AVO 1 (a-6, b-10, c-10, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Keesa alusta jäljelle, Keesa etenee 
häntä iloisesti heiluen sopivaa vauhtia enimmäkseen maavainua käyttäen; työ on jälkitarkkaa, vain joitakin pieniä 
pyörähdyksiä jäljen kulkua tai porojen jälkiä tarkastellen; ensimmäinen kulma pienellä suunnan tarkistuksella ja 
nopeasti merkaten, toinen kulma parilla lenkillä uudelle suunnalle, makaus jää merkkaamatta; jälkeä pitkin 
kaadolle, jonka osoittaa pysähtyen nuuhkimaan. 
 
SPECK LINE GIGATUS 32734/12 s.17.4.2012 i. Fabulous Choice Perfect Boy e. Speck Line Be My Sunshine 
kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely dark eye, correct dentition, ok front and shoulders, good width of thigh, beautiful neat feet, tending to 
loose her topline on the move, good presentation. 
Jäljestämiskokeet: Marttila 4.5. Mikko Ahti AVO 2 (a-5, b-10, c-7, d-9, e-3, f-3 = 37 pist). Sohville näytetään 
alkumakaus ja ohjataan hyvin jälkityöhön jossa verijälkeä seurataan reippaasti edeten, jatkossa vauhtia voisi 
hieman jarruttaakin; ensimmäinen osuus varsin hyvää jäljestystä, vain muutama tarkistuspisto; ensimmäisellä 
kulmalla makaus ylitetään ja uudelle osuudelle pienellä suunnantarkistuksella; kolmannella osuudella, varsinkin 
loppupuolella, lukuisia tarkistuslenkkejä jäljen sivulle, joista kuitenkin aina itsenäisesti takaisin jälkityöhön; toinen 
kulma oikaistiin viidellä metrillä; kolmas osuus taas parempaa etenemistä, tosin muutamalla lyhyellä tarkistus-
pistolla; sorkalle suoraan jääden sitä tutkimaan; tänään Sohvin jäljestyksessä ei tuomittu hukkaa mutta makaus-
ten ja toisen kulman ongelmat yhdistettynä liian moniin tarkistuslenkkeihin toisella osuudella pudottavat palkinto-
sijaa. Sauvo 17.5. Marko Aaltonen AVO 2 (a-3, b-8, c-8, d-12, e-3, f-3 = 37 pist). Ohjattuna verijäljelle, reipasta 
kävelyvauhtia etenevä koira, seuraa jälkiuraa melko tarkasti, muutama nopea riistapolun tarkistus; kulmat 
tarkasti, makuut merkitään hätäisesti; vähän ennen kaatoa pieni tarkistus jäljen sivuun josta löytyy peuran 
sorkka, palaa verijäljelle, aivan kaadon edestä ilmavainulla ohi, palautetaan; kaadolle suoraan, jää nuuhkimaan; 
hieno itsenäinen jälkityö. Virrat 4.7. Kari Muje AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Huolellisesti ohjattu 
ja merkattu lähtö, Sohvi lähtee töihin hieman jarrutettuna, sopivaa vauhtia ja hyvin tarkasti heti alkuun; jäljestys 
on enimmäkseen maavainuista, pari uralta poikkeamista Sohvi korjaa ilmavainulla; ensimmäisellä ja toisella 
osuudella Sohvi tekee muutaman riistajäljen tarkistuksen (mm. peuran makuu ja vanha hirven jalka) joista palaa 
ripeästi takaisin; kulmat tarkasti aivan pienellä taustan tarkistuksilla ja makuut Sohvi merkkaa hyvin; loppuosuus 
aivan jälkitarkasti ja kaatoa Sohvi jää nuuskimaan; erinomainen jäljestys ja yhteistyö koirakolta. Uusikaupunki 
28.6. Karla Sohlman AVO 1 (46 pist). Marttila 30.8. Veijo Suoranta VOI 0 (0 pist). 
 
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 
MH-luonnekuvaus: Lapua 5.9. Arja Jauhiainen ja Jorma Kerkkä. 
 
SPECK LINE IHQ 24887/14 s.19.1.2014 i. X-Paws Xplosive e. Fi Mva Fi Jva Manaca's Look Low And Behold 
kasv. Maarit Mäki 
Rallytoko: Kannus 14.3. Tytti Lintenhofer ALO HYV (91 pist). 
MH-luonnekuvaus: Lapua 5.9. Arja Jauhiainen ja Jorma Kerkkä. 
 
SPECK LINE IKILIIKKUJA 24888/14 s.19.1.2014 i. X-Paws Xplosive e. Fi Mva Fi Jva Manaca's Look Low And 
Behold kasv. Maarit Mäki 
MH-luonnekuvaus: Lapua 5.9. Arja Jauhiainen ja Jorma Kerkkä. 
 
SPECK LINE ILIMAN MUUTA 24889/14 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 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head, excellent dentition, good front, ok shoulders, fantastic muscletone, nice neat feet, moved well. 
MH-luonnekuvaus: Lapua 5.9. Arja Jauhiainen ja Jorma Kerkkä. 
 
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 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, front ok, slightly longer cast, lacking in coat today, moved well with wagging tail. 
Taipumuskokeet: Kolari 28.8. Nina Janné SPA 1. 
MH-luonnekuvaus: Lapua 5.9. Arja Jauhiainen ja Jorma Kerkkä. 
 
SPECK LINE INTO PIUKEENA 24891/14 s.19.1.2014 i. X-Paws Xplosive e. Fi Mva Fi Jva Manaca's Look Low 
And Behold kasv. Maarit Mäki 
MH-luonnekuvaus: Lapua 5.9. Arja Jauhiainen ja Jorma Kerkkä. 



 
SPECK LINE KIMPALE KULTAA 32719/12 s.6.4.2012 i. Jutrix High On Life e. Fi Mva Fi Jva Manaca’s Look 
Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Luonnetesti: Orimattila 25.10. Mikael Laine ja Johanna Cederlöf LTE (71 pist). 
 
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  
Näyttelyt: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, 
very feminine, excellent type, size and proportions, very beautiful head and expression, excellent neck, topline 
and tailset, needs more angulations front and rear, needs deeper ribcage and more forechest, excellent body for 
age, excellent coat, typical movement but short in step. 
 
SPECK LINE NAHKATAKKITYTTÖ 59398/12 s.28.10.2012 i. C.I.B Pohj & Fi & Se(n) & Dk(n) Mva Se Jva 
Occis Just Dream e. Speck Line Rieputa Rallaa kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good 
type and size, feminine bitch, pleasing head and expression, very good earset, topline should be more level, too 
low tailset, too straight in front, could be more angulated rear, needs forechest, enough deep ribcage, coat 
quality and condition should be better, needs more open temperament, moves well. 
 
SPECK LINE NOITA NOKINENÄ 59402/12 s.28.10.2012 i. C.I.B Pohj & Fi & Se(n) & Dk(n) Mva Se Jva Occis 
Just Dream e. Speck Line Rieputa Rallaa kasv. Maarit Mäki  
Luonnetesti: Muurame 5.8. Heli Herranen ja Jorma Kerkkä LTE (206 pist). 
 
SPECK LINE RIEPUTA RALLAA EJ12521/10 s.2.12.2009 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. Windendavour’s 
Endless Emotion kasv. Maarit Mäki  
Jäljestämiskokeet: Virrat 4.7. Kari Muje VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Uni merkkaa ja aloittaa alkuun hyvin 
jälkiuralla pysyvän jäljestyksen; ensimmäisen osuuden puolivälissä se tekee kaksi laajaa rengastusta riistajäljille 
ja heti perään kaksi lisää ojan molemmin puolin; tämän jälkeen eteneminen on useiden pitkien tarkistusten 
hidastama toisella ja neljännellä osuudella; katkon Uni menee hieman pitkäksi ja hyvä hakukuvio ei yllä jatkoon, 
hukka; loppuosuudella kaksi hukkaa kun väsymys haittaa tarkkuutta; keskimmäiset makuut Uni merkkaa hyvin, 
muut ohi; kaato haltuun harjoitellen. 
 
SPECK LINE TUULTEN VIEMÄÄ 52263/14 s.26.8.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-
13 Skjervtun’s Wanna Be e. Speck Line Gigatus kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice eyes, correct dentition, good front and shoulders, neat tight feet, short in loin, good width of thigh, 
excellent happy mover, she has a future in front of her. 
 
SPECTROLITE’S BE MY QUEEN C.I.B Fin & No & Lt & By Mva ByV-08 LtV-12 43318/06 s.4.8.2006 i. Fi Mva 
Fin Jva Jenlin Starguest e. Fin Mva Fi Jva Backhill’s Ice Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila VET ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis veteraani joka voisi olla aavistyksen lyhyempi, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, hyvä runko ja 
raajat, selässä aavistus pehmeyttä, hyvä karvapeite ja liikkeet, miellyttävä käytös. Alavus KR 14.6. Pekka Teini 
VET ERI 2. 
 
SPECTROLITE’S POINTS ON BACK Fi Mva 48631/08 s.16.8.2008 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 
Backhills New Design e. Fin Mva Fi Jva Backhill’s Ice Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vauhdikas, miellyttävästi rakentunut tasapainoinen narttu jolla hyvä raajarakenne, sopivasti runkoa, vähän vaati-
maton kuono-osa, miellyttävä ilme, painuu vähän matalaksi liikkuessa mutta esittää upean pitkän ravin, esitetään 
hienosti. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro VAL ERI 1 SA PN3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent type, size and proportions, excellent feminine head and expression, excellent topline and under-
line, balanced angulations, very good forechest, ribcage and substance, excellent coat quality, excellent attitude 
and temperament, very well balanced, could be shorter in loin, excellent movements covering ground very well. 
 
STARBOYS NORBON HEELS 35880/13 s.1.5.2013 i. C.I.B C.I.E Fi & Se & Ee & Lv & Lt & Balt & Ru Mva RkfV 
TlnW-12 Athina’s Product Heart Throb e. Ee & Lv Mva Sheerclever Stellar Black kasv. Janna Kekkonen 
Näyttelyt: Joensuu KR 9.8. Lotte Jörgensen, Tanska KÄY ERI 1. 
Taipumuskokeet: Vieremä 26.7. Jaana Heiskari SPA 1. 
 
STARDUST SE53303/2013 s.25.8.2013 i. Perchwater Like A Perfect Dream e. Perchwater Hot’n’Cold kasv. 
Susanne Eliasson-Tuoremaa, Ruotsi 
Näyttelyt: Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, 
Azerbaidzhan NUO ERI 1 SA. Ylivieska KV 18.7. Annaliisa Heikkinen NUO ERI 2. Kemi KV 19.7. Wilma 
Weijmans-Strijbos, Alankomaat NUO EH 1. 
 
STAWASKOGENS QILLA 22691/13 s.30.3.2012 i. Maesydderwen Scout e. Stawaskogens Gry kasv. Mette ja 
Peter Franek, Ruotsi 



Metsästyskokeet: Salo 31.10. Arto Kurvinen VOI 3 (57 pist). 
 
STREAMFLOW LOVE LANE 24640/14 s.24.12.2013 i. C.I.E Fi & Se(n) & No & VDH Mva MV-14 Ozzie Black 
Petrs e. Tårpilens All I Want Is You kasv. Tommy ja Carola Oxfält, Ruotsi 
Näyttelyt: Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 year 7 
months, correct type, typical head, well sized and proportioned, correct skull and stop, good eye, well set ears 
and tail, correct shoulders, quality coat, lively movement, well presented. Salo KR 13.6. Des Manton, Irlanti 
JUN H. 
 
SUGARSTICK'S C’EST LA VIE Fi Jva 17441/14 s.10.4.2011 i. C.I.E Pohj & Se & No Mva Se Jva NoV-09 PMV-
13 Perchwater Like A Perfect Dream e. Se & No Mva Se Jva NoV-09 Manaca's Cross Country kasv. Sari 
Karlsson, Ruotsi 
Jäljestämiskokeet: Ruokolahti 14.5. Esa Pekkarinen VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-7, e-3, f-3 = 31 pist). Koira tutkii 
alkumakauksen ja aloittaa rauhallisen ilmavainuisen jäljestyksen; ensimmäinen osuus tarkasti, kulmalla suunnan 
haku vaatii runsaasti rengastuksia; toiselle osuudelle tarkistuslenkki, katkokulmalla veretyksen loppuun josta 
jatkaa suoraan hirvenjäljille aina hukkaan asti; kolmas osuus tarkasti, viimeinen kulma rengastaen ja viimeinen 
osuus tarkasti; kaadosta ensin ohi ja sitten takaisin rengastaen kunnes kaato löytyy, kaato kiinnostaa; makuista 
ensimmäinen ohi, toinen hidastaen, kolmas ja neljäs osoitetaan; katkokulman työtapaturmaa lukuunottamatta 
hyvin mallikasta jäljestystä. Imatra 6.6. Esa Pekkarinen VOI 1 (a-5, b-9, c-7, d-12, e-3, f-4 = 40 pist). Koira tutkii 
alkumakauksen ja aloittaa miellyttävävauhtisen, tarkan, osin maa- ja osin ilmavainuisen jäljestyksen; ensimmäi-
sellä osuudella tarkistusrengastukset kosteikon laidassa, sivulle vievällä rinteellä alapuolisia tarkistuksia hukan 
rajoille saakka mutta jatko löytyy sitkeän haun jälkeen; loppujäljestys tarkkaa, pienet tarkistuslenkit kolmannella 
ja neljännellä osuudella; katkokulma rengastaen ja jalanjälkiin tukeutuen, muut kulmat tarkasti; makuista kaksi 
erinomaisesti ja kaksi turhan hätäisesti; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa koiraa; hyvä itsenäinen suoritus jonka 
pisteitä pudottaa ensimmäisen osuuden tarkastelut. Imatra 7.6. Riitta Helle VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-4 = 
45 pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu mikä tutkaillaan yhdessä ja ohjaten matkaan, koira jäljestää rauhallista 
kävelyvauhtia maa- ja ilmavainua käyttäen; kaikki osuudet aivan jäljellä tai sen välittömässä läheisyydessä, koko 
jäljen aikana tehdään vain muutama sivupistotarkistus kaikilla osuuksilla jäljen sivuun; ensimmäinen kulma, jolla 
katko, veretyksen loppuun, sitten tarkistetaan jäljen tausta ja sitten ulkokautta etsien löytyy jatko ilmavainulla 
tuulen tuodessa veren tuoksun seuraavalta osuudelta; normikulmat kulman mukaisesti; makauksista kaikki muut 
paitsi kolmas merkataan hyvin; suoraan kaadolle mikä kiinnosti; tänään etenevyyden pisteisiin vaikuttavat 
ongelmat kaatuneiden runkojen ylityksissä, jäljentekijä oli Carmenin kauhuksi löytänyt runsaasti kaadettuja tai 
kaatuneita puita. Imatra 12.7. Martti Hirvonen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Alkumakauksen 
tutkittuaan lähtee määrätietoiseen tarkkaan jäljestykseen; kaikki suorat osuudet vain muutamalla lyhyellä tarkis-
tuksella; selvittää ensimmäisen katkokulman lyhyellä lenkillä ja sitten tekijän jälkiä myöten; toinen kulma vähän 
pitkäksi ja sieltä suoraan seuraavalle osuudelle, kolmas tarkasti; makauksista osoittaa kaksi hyvin, yksi heikosti 
ja yksi yli; jää tutkimaan kaatoa; sopivalla vauhdilla työskentelevä jäljestäjä. 
 
SUGARSTICK'S CRAZY IN LOVE 54397/11 s.10.4.2011 i. C.I.E Pohj & Se & No Mva Se Jva NoV-09 PMV-13  
Perchwater Like A Perfect Dream e. Se & No Mva Se Jva NoV-09 Manaca's Cross Country kasv. Sari Karlsson, 
Ruotsi 
Näyttelyt: Vaasa KV 12.4. Kresten Scheel, Tanska AVO ERI 2 SA PN2 SERT VACA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 4 years old, beautiful female, correct body proportions, excellent head with a nice soft sweet 
expression, correct bite, good neck and topline, well angulated front and hindquarters, beautiful coat, beautiful 
movement, long energy saving step with plenty of drive. Rovaniemi RN 16.5. Katja Korhonen AVO EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, aavistuksen löysässä kunnossa esitetty narttu 
jolle toivoisin jalomman pään ja aavistuksen miellyttävämmän ilmeen, hyvät korvat, aavistuksen löysää kaula-
nahkaa, saisi kulmautua voimakkaammin edestä, hyvät takakulmaukset, vankka raajaluusto, hyvät käpälät, hyvä 
häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä askelpituus ja voimakkuus sivusta, miellyttävä luonne, 
hyvin esitetty. Keminmaa RN 24.5. Tuula Savolainen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-
vuotias, melko hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyvä raajaluusto, toivoisin päähän pituutta hieman lisää, hieman 
voimakkaat otsaluut, kuono voisi olla pidempi ja vahvempi, tummat silmät, erinomainen eturinta, tilava rintakehä, 
hieman lyhyt rintalasta, hieman luisu lantio, hyvin kulmautunut vahva takaosa, viistot hieman lyhyet olkavarret, 
yhdensuuntaiset pitkäaskeliset liikkeet, hyvä turkki ja hapsut. Rovaniemi RN 29.8. Tanya Ahlman-Stockmari 
AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty, feminine head on clean neck, I would prefer better lay back of shoulder, 
good topline, well ribbed, good rear angulation, a shade long in hock, would prefer more strength at the rear on 
the move. 
 
SUGARVALLEY MIDNIGHT APUS 14564/13 s.30.12.2012 i. Paisley’s Time Will Show e. Fi Jva Crab Apple’s 
Brownsugar Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
hyvä narttu jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, selässä pehmeyttä, eturintaa voisi olla hieman enem-
män, hyvät raajat, pehmeä karvapeite, hyvät liikkeet ja miellyttävä käytös. Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi KÄY 
EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu jonka pään sivulinjat 
oikeat, oikea purenta, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, hyvä rintakehän muoto, liikkuu edestä kapeasti, 
sivuliike lyhyttä, pehmeähkö turkin laatu, aurinkoinen luonne. Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari KÄY ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, 



löysää kaulanalusnahkaa, hyvä purenta, hyvä kaula, hyvä eturinta, oikean muotoinen runko, hieman pitkä lanne-
osa, oikein kulmautunut takaosa, hieman jyrkkä lantio, liikkuu hyvin sivulta. Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, 
Viro KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja koko, kaunis 
pää, hyvä ylälinja, eturinta saisi olla hieman leveämpi, hyvä rinnan syvyys, riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, 
tehokkaat liikkeet. Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, Ruotsi KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminint huvud, trevligt uttryck, tillräcklig hals, knapp vinklad fram, fin bröstkorg, borde ha en bättre 
överlinje, mycket knappa vinklar bak, borde röra sig med mer steglängd, fin päls. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, 
Viro KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, excellent size, feminine, typical head 
and expression, very good neck, balanced angulations, excellent ribcage and body, excellent coat quality and 
condition, a bit close behind, correct topline, moves typically but needs better head carriage on the move. 
Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Edestä kovin löysästi, 
muuten hyvin liikkuva, hyvä pää ja ilme, hyvät silmät, oikea ylälinja, hieman liian laskeva lantio, löysät kyynär-
päät, hyvä karva, hieman tuhdissa kunnossa. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 23.5. Arto Kylmälä AVO 2 (a-3, b-7, c-7, d-9, e-3, f-3 = 32 pist). Lindalle näytetään 
alkumakaus ja ohjatusti matkaan; alkumatka on hapuilevaa ja hosuvaa työskentelyä ja jäljen ympäristöä tutki-
taan laajasti, niin laajasti että lopulta poistutaan suoraviivaisesti väärään suuntaan ja hukkaan asti; puhdas jälki 
ja koira etenee kulmalle jonka suorittaa hyvin ja merkkaa makauksen; toinen osuus enimmäkseen jäljen päällä, 
muutamia tarkistuksia, osin laajahkojakin, tehden; toisen kulman oikaisee hiukan ja makaus jää merkkaamatta; 
myös kolmas osuus vauhdikkaasti tarkistuksia tehden; kaadolle kaarrellen ja jää haistelemaan sorkkaa; vauhtia 
voisi ajoittain jarruttaa hiukan. Orivesi 30.5. Anne Viitanen AVO 1 (a-6, b-10, c-9, d-13, e-2, f-5 = 45 pist). Linda 
nuuhkii alkumakuun hyvin ja ohjataan kannustaen jäljelle, alkaa maavainuinen jäljestys aaltoillen molemmin 
puolin jälkeä; ensimmäiseen osuuteen mahtuu muutama tarkastuspyörähdys jäljen sivuun, muuten hyvin; ensim-
mäinen kulma ensin oikaisten ja sitten palaten merkkaamaan makaus, jatko löytyy laajan lenkin kautta kulman 
takaa; toisella osuudella myös pari tarkastuslenkkiä; kynityn linnun höyhenet kiven päällä aiheuttavat hetken 
pohdinnan mitä tekis, mutta kehoitus ja heti takaisin työmaan pariin; toinen makaus nopeasti pysähtyen ja kulma 
tarkasti; kolmas osuus oikein hyvää ja suoraviivaista menoa, vain yksi pieni tarkastus jäljen sivuun heti osuuden 
alussa; kaadon nuuhkii ja lähtee sitten eteenpäin; loistavaa jälkityötä häiritsi muutama turha tarkistelu ja 
kaadosta saisi olla kiinnostuneempi; hieno äänetön suoritus koirakolta. Uurainen 7.6. Tuija Räisänen AVO 2 (35 
pist). Keuruu 14.6. Karla Sohlman AVO 1 (44 pist). Ruovesi 9.8. Arto Kylmälä VOI 0 (0 pist). Jyväskylä 16.8. 
Martti Hirvonen VOI 2 (32 pist). 
 
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: Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva-
runkoinen, hieman voimakas otsapenger, kuono ja kaula voisivat olla pidempiä, löysähköt kyynärpäät, riittävät 
etu- ja takakulmaukset, oikea ylälinja ja hyvä häntä, hyvä karva, liikkuu edestä löysästi, hieman pitkä lanneosa. 
 
SUGARVALLEY MIDNIGHT AURORA 14562/13 s.30.12.2012 i. Paisley’s Time Will Show e. Fi Jva Crab 
Apple’s Brownsugar Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppi-
nen narttu, hyvän mallinen pää, ilme saisi olla parempi, hyvä runko, hieman suora edestä, hyvät takakulmaukset, 
hyvä karva, kyynärpäissä hieman löysyyttä, saisi olla liikkeessä ryhdikkäämpi, miellyttävä käytös. Jyväskylä RN 
22.3. Kirsti Louhi AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen narttu jolla oikea 
purenta, löysät luomet, hyvin asettuneet korvat, hyvä rintakehän muoto, hyvä kaula ja ylälinja, pitkähkö lanne-
osa, selkä elää liikkeessä, tasapainoiset kulmaukset, koira liikkuu edestä lyhyellä askeleella, takaa ok, hyvä 
turkin laatu. Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea suku-
puolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, toivoisin hieman narttumaisemman ilmeen, löysää kaulan-
alusnahkaa, hyvä purenta, hyvä kaula, hyvin kulmautunut etuosa, tilava runko, hieman pitkä lanneosa, normaa-
listi kulmautunut takaosa, löysyyttä edessä, liikkuu hyvin sivulta, tarvitsee harjoitusta. Sastamala RN 9.5. Vera 
Smirnova, Viro AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, sopiva 
koko, hyvä pää, vahva selkä, hyvä runko, riittävät etu- ja takakulmaukset, hieman pehmeä turkki, tehokkaat 
liikkeet. 
 
SUGARVALLEY SECRET LALUNA 34642/13 s.10.5.2013 i. Paisley’s Time Will Show e. Raivarin Loli kasv. 
Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteil-
taan hyvä narttu, otsapenger saisi olla hieman selvempi, kaunis ilme ja kaula, sopusuhtainen runko ja hyvät 
raajat, hieman kihara karva, eturintaa voisi olla hieman enemmän, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, hyvin 
esitetty. Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen 
feminiininen narttu jonka pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, oikea purenta, turhan paljon huulia, hyvin 
asettuneet korvat, tummat silmät, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt olkavarsi, eturinta puuttuu, rinnan syvyys 
riittävä, aurinkoinen luonne, esitetään erinomaisesti, hieman pehmeä turkin laatu. Hirvensalmi RN 11.4. Paula 
Rekiranta NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla oikeat mitta-
suhteet, kaunisilmeinen nartun pää, hyvä kaula, oikein kulmautuneet hyväluustoiset raajat, hyvä runko, karva-
peite on hieman viimeistelyä vailla ja kihartuu paikoitellen, erinomaiset liikkeet, hyvin esitetty. Kihniö RN 18.4. 
Harto Stockmari NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä sukupuolileima, oikeat mitta-
suhteet, oikeat pään mittasuhteet, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä purenta, hyvä kaula ja eturinta, hyvä etuosa, 
tilava runko, hyvä takaosa, liikkuu hyvin, esitetään hyvin. Tampere KV 3.5. Gert Christensen, Tanska NUO 



ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 months, nice feminine head, scissor bite, nice dark eyes, low 
well set ears, good neck and topline, good body, well angulated, moved well, coat could be better groomed, nice 
temperament, well presented. Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva luusto ja koko, oikean muotoinen pää, vahva selkä, hyvä eturinta, etu-
asentoiset lavat, vahva takaosa, ahtaat takaliikkeet, turkki ei tänään parhaassa kunnossa. 
 
SUGARVALLEY SECRET LUCINDA 34644/13 s.10.5.2013 i. Paisley’s Time Will Show e. Raivarin Loli kasv. 
Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakaspäinen 
narttu jolla hieman ylöskiinnittyneet korvat, löysät luomet, oikea purenta, kaula voisi olla jalompi, ylälinja ei aivan 
korrekti, pitkähkö lanneosa, lyhyt pysty lantio, pehmeä turkin laatu, liikkuu rodunomaisesti, selkä elää liikkeessä. 
 
SUN SPARKLING BLISS FOR ME RKF3215654 s.20.12.2011 i. Rus Irene’s Apple Jam e. Rus Irene’s First 
Love to Sun Sparkling kasv. T.O. Kandakova, Venäjä 
Näyttelyt: Joensuu KV 8.8. Rita McCarry-Beattie, Irlanti VAL ERI 4. 
 
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 10.1. Zofia Konderla, Puola AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs, excellent forechest, 
I would prefer more angulation of shoulders, very nice female head and neck, nice coat, movement and 
temperament, this bitch needs more training for show. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta AVO ERI 1 SA 
PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen, hyvät rungon mittasuhteet, jalo narttu-
mainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis karva-
peite, liikkuu hyvin edestä, takapotku voisi olla tehokkaampi, olisi edukseen hieman hoikempana. Mikkeli RN 
9.5. Eeva Resko AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet 
omaava narttu, erittäin hyvä pää, kaunis ilme, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman lyhyt 
rintalasta, voisi liikkua hieman pitemmällä askeleella. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä AVO ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, erinomaiset mittasuhteet omaava, sukupuolileima voisi olla 
parempi, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kallo, miellyttävä ilme, erinomainen tilava runko, hyvä leveä 
reisi, erinomaiset tiiviit käpälät, hyvälaatuinen turkki kauniissa kunnossa, takaliike voisi olla tehokkaampi, esiintyy 
erinomaisella temperamentilla. Lapinlahti RN 13.6. Elena Adamovskaya, Venäjä AVO ERI 1 SA PN1 SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful bitch, very good proportions of body, good head, correct 
earset, very good neck, good angulations, good chest and ribcage, beautiful coat, very good texture, good bone, 
moves well. Laukaa RN 11.7. Jose M Doval Sanchez, Espanja AVO ERI 2 SA PN3. Laukaa KR 12.7. Saija 
Juutilainen AVO ERI 2 SA PN3. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN2 SERT FI MVA 
VACA. Suonenjoki RN 15.8. Annaliisa Heikkinen VAL ERI 1 SA PN2. Äänekoski RN 5.9. Tarja Hovila VAL 
ERI 1 SA PN4. 
 
TAIKA POWER’S AUGURY 13114/15 s.10.10.2014 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. Raccoon’s Best News kasv. Seija Vuolle-Apiala 
Näyttelyt: Vantaa PN 14.5. Leila Kärkäs PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, 
oikealinjainen pää, otsapenger saisi olla selvempi, melko voimakas yläpurenta, alakulmahampaat painuvat ylä-
ikeneen, toivottavasti purenta vielä muuttuu, hyvä kaula ja ylälinja, olkavarsi saisi olla viistompi, riittävät taka-
kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta tarvitsee lisää harjoitusta kehäkäyttäytymiseen, kovin 
vauhdikas esiintyjä, iloinen luonne, hyvä karvan laatu. 
 
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: Mustasaari RN 6.6. Tiina Illukka AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi ja mittasuhteet, erittäin kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa, niukat taka-
kulmaukset, vahva lyhyt lanne, liikkuu hyvin. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA. 
 
TIIAS PENELOPE CRUZ 45132/10 s.10.7.2010 i. Fi Mva Asvina Do Nonsuchthing e. Tiias Jewel To Me kasv. 
Tiina Sivander 
Luonnetesti: Somero 4.10. Carita Koskinen ja Riitta Lehmuspelto LTE (172 pist). 
 
TOLARIS BIZZY BIZOU VDHCSZB282/C11 s.14.10.2011 i. Merlin vom Odenwald e. Line Sam Always On The 
Sunny Side kasv. Torsten Laier, Saksa 
Näyttelyt: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct head, good front, a little big in size, moves well, good quality of coat, nice temperament. 
 
TRAVELLERS BAY MERIA 11199/14 s.10.10.2013 i. Westerner Cisco Kid e. Travellers Bay Cascadia kasv. 
Virve Andelin-Ahonen 
Näyttelyt: Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo NUO EH 3. 
 



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 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eyes, incorrect dentition, good front, good sloping shoulders, nice level topline, good width of thigh, 
moved well using her tail, good presentation. 
Tottelevaisuuskokeet: Kirkkonummi 28.2. Harri Laisi AVO 2 (149 pist). Kirkkonummi 3.5. Harri Laisi AVO 0 
(96 pist). Lohja 14.5. Harri Laisi AVO 1 (166,50 pist). Lohja 4.7. Harri Laisi AVO 3 (120,50 pist). Lohja 6.12. 
Harri Laisi AVO 0 (172 pist). 
 
TRIPLET DECLARES A WAR C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv Mva EeV-15 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: Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine but rather long, very good skull and earset, beautiful eyes, normal angulations, good ribcage and 
forechest, long in loin, very good coat quality, very steady mover, lovely reach and head carriage, very good 
temperament. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good dark eyes, good forechest, nice shoulder placement, tight elbows, good width of thigh, good bend 
of stifle, level topline standing and on the move, moved well using her tail, excellent presentation. 
Luonnetesti: Karkkila 18.10. Auli-Riitta Kiminki ja Tuire Juselius LTE (110 pist) LA. 
 
TRIPLET FANTASIA 10469/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. Fi & Lt Mva Triplet Kismet 
kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Suku-
puolileimaltaan riittävän selvä, oikeat mittasuhteet, laadukas karva, runko tarvitsee aikaa ja täytettä, hyvä luusto, 
niukka eturinta, sopivasti kaulaa, jo varsin vahva pää, keskiruskeat silmät, erinomainen tapa käyttää häntäänsä, 
ei nyt halua liikkua ja kantaa itseään, etuliikkeissä löysyyttä ja askellus saa asettua, tänään edukseen seistessä. 
Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuoli-
leima ja mittasuhteet, oikean muotoinen ja ilmeinen pää, hyvä purenta, hyvä kaula, hyvä etuosa ja eturinta, 
oikean muotoinen runko, hyvä takaosa, oikea karvan laatu, liikkuu hyvin. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-
Britannia NUO ERI 4. 
Taipumuskokeet: Janakkala 13.6. Liisa Pajala SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 23.5. Tuula Svan AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Kiia tutkii alku-
makauksen ja ohjataan hyvin jäljelle, jäljestys on maa- ja ilmavainulla ja jälkitarkkaa, vain pienet tarkastuslenkit 
joka osuudella; ensimmäinen kulma oikaistaan, makaus jää huomioimatta; toinen kulma tarkasti mutta makaus 
ei kiinnosta; suoraan kaadolle joka kiinnosti; hyvää jäljestystä itsenäisesti alusta loppuun, vain makausten osalta 
tänään koira ”epäonnistuu” mutta harjoitellen sekin asia tulee korjaantumaan. Ilmajoki 12.6. Toni Tunkkari AVO 
1 (a-6, b-10, c-10, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Koira merkkaa alkumakuun ja lähtee lyhyen opastuksen saattele-
mana jäljelle; kaikki osuudet ripeällä vauhdilla etenevää jäljestystä jäljen päällä tai aivan tuntumassa; kolmannen 
osuuden alussa koira varmistelee lenkein jäljen molemmin puolin; ensimmäisen makauksen merkkaa nopeasti 
pysähtymällä, toinen ohitetaan; ensimmäinen kulma suoraan seuraavalle osuudelle, toinen kulma aavistuksen 
viistoon tarkistellen; kaadon osoitti jääden nuuhkimaan sorkkaa paikalleen. Multia 16.8. Mari Hakola VOI 1 (47 
pist). Kauhava 18.8. Kristina Erkkilä VOI 0 (0 pist). 
 
TRIPLET FAZERINA 10471/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. Fi & Lt Mva Triplet Kismet 
kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lovely feminine chiselled head, clean in neck, good lay of shoulder, level topline, short in loin, well 
turned stifle, neat hocks, moved out well, just slightly wide in front. 
 
TRIPLET FAZERMINT 10470/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. Fi & Lt Mva Triplet Kismet 
kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Vesilahti RN 1.8. Helin Tenson NUO EH 2. Kouvola KR 22.8. Tapio Eerola NUO ERI 1 SA PN1 
SERT ROP. Heinola KR 23.8. Patric Ragnarson, Ruotsi NUO ERI 1 SA PN2 SERT. 
Taipumuskokeet: Janakkala 13.6. Liisa Pajala SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Kirkkonummi 9.8. Esa Pekkarinen AVO 1 (48 pist). 
 
TRIPLET HALIOTIS IRIS Fi 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: Ilomantsi RN 17.1. Marja Talvitie KÄY ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kaunislinjainen ja hyvin liikkuva, hyvä pää ja ilme, ihanat tummat silmät, hyvä kaula, oikein kaareva 
selkälinja, erinomaiset takakulmaukset, hyvä karva ja liikkeet. Virolahti 7.2. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PN2 
SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, erittäin hyvä pää, kaunis ilme ja 
kaula, erinomainen runko ja tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät sopivasti kulmautuneet raajat, erinomainen suora 
karva, liikkuu hyvin. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Nice dark eyes, correct dentition, good front and shoulders, short in loin, nice width of thigh, straight 
hocks, level topline, moved very well using her tail, good presentation. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 23.6. Tommi Sianoja AVO 0 (0 pist). Tinka nuuhkii tarkkaan alkumakuun, 
huolella ohjaten jälkityöhön, työtä tehdään pääosin maavainulla, edetään hieman varoen aivan jälkiuralla; 



ensimmäisen osuuden puolivälissä pidetään pieni leikkituokio jäljen sivulla, ensin tuntuu ettei kehoituksetkaan 
tehoa mutta lopulta jatkaa; ensimmäisen kulman oikaisee parillakymmenellä metrillä, jatkaa toisen osuuden yli 
aina hukkaan asti; palautuksen jälkeen alkaa taas leikkituokio joka kestää taas lähes hukkaan, mutta kuin taika-
iskusta taas jatkoon; hetki uralla, sitten jäljen sivuun missä haistellaan pitkään, palaa lopulta mutta ylittää jälki-
uran ja jatkaa toiseen hukkaan; toisen osuuden tiheikköä edetään jopa mukavasti, ennen kulmaa vilkku oikealle 
ja poistuu määrätietoisesti, kolmas hukka ja tuomari keskeyttää kokeen; viimeinen osuus harjoitellen, nyt 
kokematon koira saa tukea takana juttelevasta seurueesta ja eteneminen on selkeästi luottavaisempaa; kaato 
kiinnostaa; lupaava jäljestäjän alku joka vaatii vielä kokemusta tulosten parantamiseen. 
 
TRIPLET HEART OF ETERNITY 24236/12 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: Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo AVO EH 3. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia 
AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice dark eye, correct dentition, good front and shoulders, 
correct tailset, good width of thigh, neat feet, moved ok fore and aft, good presentation. Riihimäki KR 7.6. 
Goran Gladic, Serbia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, correct type, typical 
head, correct bite, good eye, nice level body, good rib shape, correct shoulders, nice topline, quality coat, correct 
angulations and movement, well presented. Oulu KV 11.7. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 4. 
Suonenjoki RN 15.8. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 4. 
Taipumuskokeet: Virrat 25.7. Hanna Lahtinen SPA 0. Loppi 5.9. Liisa Pajala SPA 0. 
 
TRIPLET KARAMEL Fi & Ee Mva Fi Jva 46958/10 s.28.6.2010 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 
Fi Mva Triplet Irish Romance kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, hyvä pään pituus, hieman syvä kallo-osa, miellyttävä ilme, hieman löysää kaulanahkaa, kaunis ylälinja, 
hyvä eturinta, tilava runko, sopiva luuston vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, kauniiit iloiset liikkeet, hieman 
leveät edestä, iloinen käytös. Kouvola RN 16.5. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu jolla oikeat mittasuhteet, kaunis pää ja kaula, erinomainen runko, 
ylälinja ja raajat, kaunis karvapeite, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO 
ERI 2 SA PN3. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 5 år gammal tik av utmärkt typ, ett härligt klassiskt cockerhuvud, skall man vara lite 
kritisk kunde hon ha haft mer utfyllt nosparti, utmärkt hals, manke, rygg, kors och svansansättning, härliga 
proportioner, bra substans, harmoniskt vinklad, beväger sig harmoniskt med god steglängd fram som bak, till-
talande färg, bra päls. 
Taipumuskokeet: Luumäki 11.7. Meerit Kuparinen SPA 0. Virrat 25.7. Hanna Lahtinen SPA 0. Loppi 5.9. Liisa 
Pajala SPA 1. 
Jäljestämiskokeeet: Jyväskylä 24.6. Tuula Svan VOI 1 (43 pist). Virrat 4.7. Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-6, b-11, c-
10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Nelli tutkii tarkasti alkumakauksen ja lähtee sopivavauhtiseen jäljestykseen maa-
vainua käyttäen; ensimmäinen, toinen ja neljäs osuus tarkkaa jäljestystä, vain kolmannella osuudella pienet 
tarkistukset jäljen molemmin puolin; ensimmäinen kulma, joka on katko, selvitetään jäljentekijän jälkiä apuna 
käyttäen, toinen kulma tarkasti ja kolmas kulma tarkistuksilla; kaikki makaukset merkataan; suoraan kaadolle 
jota jää tutkimaan. Ruovesi 9.8. Petri Pelkonen VOI 1 (40 pist). Jyväskylä 16.8. Martti Hirvonen VOI 2 (39 pist). 
Jyväskylä 30.8. Toni Tunkkari VOI 1 (49 pist). Petäjävesi 13.9. Petri Pelkonen VOI 1 (42 pist). 
 
TRIPLET KISMET Fi & Lt Mva 46959/10 s.28.6.2010 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Fi Mva 
Triplet Irish Romance kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 2.8. Satu Koski AVO 0 (0 pist). 
 
TRIPLET KISS KISS C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-15 46960/10 s.28.6.2010 i. Hochachtungsvoll 
vom Schloss Hellenstein e. Fi Mva Triplet Irish Romance kasv. Heli Härkälä 
Luonnetesti: Karkkila 18.10. Auli-Riitta Kiminki ja Tuire Juselius LTE (129 pist). 
 
TRIPLET LAPIS LAZULI C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva Ee JMva Ee & Lt & Lv & Balt VMva 
51147/04 s.4.9.2004 i. C.I.B Fin & Ee Mva BaltV-98 Riksweet San Migvel e. C.I.B Fin & Ee Mva Triplet Tirlittan 
kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Virolahti 7.2. Paavo Mattila VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
veteraani, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, sopivat kulmaukset, hyvä karva, 
liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 11 years, nice dark eyes, correct dentition, good front and layback of shoulders, 
nice tight elbows, good muscletone, straight hocks, happy on the move, in good coat and condition. 
 
TRIPLET OYSTER PEARL Fi 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: Ilomantsi RN 17.1. Marja Talvitie AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvin feminiininen, hyvän tyyppinen ja sivulta katsoen kauniisti liikkuva tyttö, kuono-osa voisi olla hieman 
pidempi ja vahvempi, etuasentoinen lapa, löysähköt kyynärpäät, voimakkaat takakulmaukset, hieman suora 
ylälinja, hyvä häntä, erinomainen karva. Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminin, mycket god typ, har en fin siluett men en aning smal, tillräcklig kraft i nospartiet, bra 



skalle, fint uttryck, bra ben och tassar, tillräcklig kroppsvolym, något knappa vinklar fram, bra sidorörelser, lite 
trång bak och smal fram, mycket bra pälsstruktur, merry cocker, välvisad. Virolahti 7.2. Paavo Mattila AVO ERI 
2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu jolla hyvän mallinen pää, hyvä ilme, hyvä kaula, 
sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä 
käytös. Mikkeli RN 9.5. Eeva Resko AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet 
omaava narttu, hieman takaluisu kallo ja otsapenger saisi olla parempi, tummat hieman pienehköt silmät, hyvä 
ylälinja, hieman kapea edestä ja takaa, lyhyt rintalasta, hyvä takaosa, liikkuu hyvin. Hyvinkää RN 20.9. Paavo 
Mattila AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, kaunis pää ja ilme, erittäin 
hyvä kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvin kulmautunut, hyvä suora karva, liikkuu sivulta 
erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Kangasala RN 28.11. Marja Talvitie AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Edestä löysästi ja hieman lyhyellä askeleella liikkuva, hyvin narttumainen kevytpäinen tyttö, kauniit 
tummat silmät, hyvät korvat, oikea ylälinja ja hyvä häntä, hieman niukat etu- ja riittävät takakulmaukset, hyvä 
karva. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 26.4. Tuovi Henttu AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-14, e-3, f-5 = 46 pist). Tiida ohjataan 
jäljelle, alkumakaus haistellaan, koira jäljestää taitavasti maa- ja ilmavainua käyttäen; Tiida etenee suora-
viivaisesti jäljen tuntumassa edeten rauhallista vauhtia; makuut kaikki merkataan erinomaisesti, ensimmäinen 
makuu jopa perusteellisesti; toisella ja kolmannella osuudella Tiida tietää jäljen kulun mutta metsän houkutukset 
viekoittavat hetken, palaa kuitenkin itsenäisesti; kolmannen sivun pohdinta oli kohtuu pitkä, Tiida valitsi jäljen ja 
varmasti kaadolle jonka omi; reipas ja mukava jäljestäjä, ohjaaja luotti koiraan. Virrat 23.5. Tuula Svan VOI 1 (a-
6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvä ohjattu lähtö, Tiida jäljestää pääosin maavainulla tehden pieniä 
tarkastuksia jäljen sivuun; ensimmäisen osuuden lopussa laajempi tarkastuslenkki jäljen sivuun mutta takaisin 
jäljelle, jota kulmalle jolla katko; kulma lenkitetään laajasti, veriuran yli ja vielä toisen kerran veriuran sivuun 
ennen kuin jatketaan jälkeä eteenpäin; toisen osuuden puolivälissä myös laajempi tarkastuslenkki, toinen kulma 
tarkasti, kolmas kulma tarkastuslenkillä; kaikki makaukset Tiida osoittaa hyvin pysähtymällä ja nuuhkimalla; 
suoraan kaadolle joka kiinnosti; hyvää itsenäistä työtä koiralta. Tammela 14.6. Kari Muje VOI 3 (a-2, b-3, c-3, d-
12, e-3, f-3 = 26 pist). Ohjatusti ja merkaten, innokkaasti jäljelle; heti alussa Tiidaa testaa riistajälki jonka se 
tarkistaa rengastaen, muuten alkuosuus hyvin tarkasti; katkolle Tiida tulee hieman jäljen sivulla mutta merkkaa 
veren lopun ja pienellä rengastuksella jatko löytyy; toisen osuuden alussa riistajälki tiheikössä vie hukkaan; 
palautus ja kolmannelle kulmalle tarkasti, kulman Tiida menee vähän pitkäksi, tarttuu sitten riistajälkeen ja 
seuraa sitä hukkaan; palautus kulmalle, neljännellä osuudella kolme pitkähköä tarkastusta mutta Tiida pysyy 
jäljellä; kaikki makuut Tiida merkkaa huolellisesti; sorkka löytyy, sitä Tiida jää nuuskimaan; kelpo jäljestys riista-
vassa maastossa. Sastamala 23.6. Anne Viitanen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Tiida rauhoite-
taan, nuuhkii alkumakuun huolellisesti ja ohjataan kannustaen jäljelle; jäljestys alkaa maavainulla hyvää kävely-
vauhtia, edetään pääsääntöisesti jälkiuran päällä tai tuntumassa, osuuden loppupuolella vähän ennen kulmaa 
pyörimistä molemmin puolin jälkeä mutta suunta löytyy lopulta; toisella osuudella vain pari pientä tarkastusta 
jäljen sivuun; kolmannella osuudella ilmavainua enemmän käyttöön ja vauhtikin hieman lisääntyi, neljäs hyvin; 
makuut merkkaa kaikki hyvin ja viimeisen jopa kolmeen kertaan kun koiran mielestä sorkan olisi pitänyt jo olla 
siinä; matka jatkuu itsenäisesti kun palkkaa ei tule; katko hyvin veretyksen loppuun ja sieltä ihmisjälkiä taas vere-
tyksen alkuun; toinen kulma tarkasti ja kolmas rengastaen; kaadon omii nuuhkien ja jääden luokse; loistavaa 
työtä sekä koiralta että ohjaajalta joka antaa koiran työskennellä rauhassa. Pyhtää 28.6. Esa Pekkarinen VOI 1 
(a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Koira aloittaa rauhallisen tarkan jäljestyksen joka etenee koko jäljen 
hyvin aivan jäljen tuntumassa, tehden vain pieniä narun mittaisia tarkistuksia; katkokulma rengastaen veretyksen 
päästä ja muut kulmat tarkasti; makuista kolme osoitetaan erinomaisesti; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa; hyvä 
varma suoritus. Petäjävesi 13.9. Petri Pelkonen VOI 1 (47 pist). Askola 30.8. Tuire Lindfors VOI 1 (47 pist). 
Vihti 4.10. Satu Koski VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Koira rauhoitetaan ennen alkumakausta, 
joka tutkitaan tarkasti nurkasta nurkkaan; krepitys ohjatusti, koira etenee ihannevauhtia, jäljestäen maavainui-
sesti ja jälkitarkasti; tällä tyylillä edetään kaikki neljä osuutta, ainoana poikkeuksena toisella osuudella yksi 
tarkistuspisto jäljen sivuun; ensimmäinen ja kolmas kulma selvitetään pienellä koiran mittaisella kiepillä, toinen 
kulma, jolla katko, selvitetään tarkistamalla kulman taustat ja jäljentekijöiden jälkien avulla uudelle osuudelle; 
kaikki makaukset merkataan erinomaisesti, neljäs makaus tuplana; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; hieno ääne-
tön suoritus. 
 
TRIPLET VIKING QUEEN C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva 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 Jva TlnW-13 Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice head and eye, correct dentition, nice deep chest, well laid back shoulders, level topline, straight neat 
hocks, good width of thigh, moved well using her tail, excellent presentation. Hämeenlinna ER 17.10. Ray 
Strudwick, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PN1 ROP BIS2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Compact 
female with lovely chiselled feminine head, good in neck and lay of shoulder, well ribbed, short coupled, 
excellent turn of stifle, straight hocks, neat feet, moved out excellently. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen VAL 
ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs napakka kokonaisuus, hyvä pää, kaula ja 
ylälinja, hyvä runko, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä tehokkaalla askeleella, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. 
Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 1 SA PN2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, 
correct proportions, sweet head and expression, lovely bone and substance, nice neck, a little steep in 
shoulders, well balanced in angulation, happy mover, lovely temperament, good coat quality. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 2.8. Juhani Heikniemi AVO 23 (39 pist). Kirkkonummi 9.8. Esa Pekkarinen 
AVO 2 (30 pist). Mynämäki 16.8. Tuija Sällylä AVO 2 (36 pist). Vihti 4.10. Mari Tilles AVO 1 (a-6, b-10, c-9, d-



10, e-3, f-5 = 43 pist). Erinomainen ohjattu lähtö, Fanni lähtee reippaasti jälkityöhön edeten maavainulla aaltoil-
len jäljen päällä ja tehden tarkistuslenkkejä jäljen läheisyydessä; ensimmäinen osuus hyvää jäljestystä, ensim-
mäinen kulma tarkasti, makaus erinomaisesti merkaten; toisella osuudella runsaasti tarkistuksia jäljen ympärillä, 
kehoituksin palaa jäljelle, toinen kulma tulee tarkastellessa ohitetuksi ja makaus huomioimatta; kolmas osuus 
jälleen tarkempaa jäljestystä; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnostaa Fannia; hieno suoritus, tänään miinusta 
tapahtumien puutteellisesta huomioimisesta ja varmuudesta. 
 
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 Triplet Viking Queen kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia PEN 4 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Sweet feminine head with dark eyes and square muzzle, good strong neck and shoulders, good fore-
chest and upper arm, substantial bone, well boned legs, good ribbed short body, strong rearquarters of good 
angulation and with muscled thighs, correct tail, moved well with good stride keeping topline. Hämeenlinna ER 
17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty feminine head, 
just a shade short in foreface, would prefer cleaner neck, adequate lay of shoulder, short coupled, well angulated 
quarters, moved out well but slightly pinning in front. 
 
TRIPLET YES INDEED Lt & Lv & Ee & Balt JMva LtLV-15 TlnJW-15 41024/14 s.20.5.2014 i. Gb Mva Kyna By 
Request e. Fi & Ee Mva Fi Jva Triplet Karamel kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Imatra KR 6.4. Augustin Ionescu, Romania JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Correct head, nice expression, good front and rear, good ribcage, moves well, good quality of 
coat. Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta JUN ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 
kk, tasapainoinen nuori narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, miellyttävä ilme, riittävä kaula, pystyt 
lavat, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, oikein kulmautunut takaa, kaunis turkki, sujuvat vaivatto-
mat liikkeet, iloinen luonne. Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, hyvät mittasuhteet, tiivis kokonaisuus, hyvä ylälinja, oikealinjainen pää, hyvä 
ilme, kuono voisi olla hieman pidempi ja saa vahvistua, hyvä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä tilava 
rintakehä, hieman luisu kuitenkin hyvä leveä lantio, hyvä raajaluusto, käpälät, turkki, hapsut ja häntä, sivu-
liikkeessä askeleeseen toivoisin hieman lisää tehoa. Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi JUN ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine, nice head and expression, eyes are slightly deep, still 
needs a bit more depth in nose, normal angulations, very good ribcage, enough forechest, very good coat 
quality, side movement with good balance, very good tail activity but wide in front, very nice temperament. 
Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice eyes, 
correct dentition, good front, good shoulders, good width of thigh, neat short hocks, happy mover fore and aft. 
 
TWO PINE’S ABYSS 52363/13 s.2.10.2013 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Two Pine’s Halo kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva NUO EH 1. Helsinki KV 24.5. Sara Nordin, Ruotsi NUO EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine, good proportions, good skull and earset, lovely eyes, 
needs more strength and depth in her nose, normal angulations, a bit steep in croup, good forechest but ribcage 
needs volume in front and bottom, moves with lovely reach but turns out her elbows and roaches her back. 
Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia NUO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months 
old, correct type, typical head, correct bite, correct skull and stop, well set ears and tail, well sized and 
proportioned, quality coat, correct angulations and movement, well presented. Hyvinkää KR 19.7. Lena Danker 
NUO EH 2. Helsinki KV 25.7. Hans Lehtinen NUO ERI 1. Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi NUO EH 
3. Hyvinkää RN 9.8. Helin Tenson NUO ERI 1. 
Jäljestämiskokeet: Vihti 28.6. Piia Kairenius AVO 2 (35 pist). 
 
TWO PINE’S BONA FIDE 55210/13 s.17.10.2013 i. Lindridge Black Knight e. Two Pine’s Unukalhai kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Lestijärvi RN 16.5. Markku Kipinä NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lupaavaraaminen, tasapainoisesti kulmautunut, ikäisekseen riittävärunkoinen narttu joka saisi 
esiintyä reippaammin, hyvä kuono-osa, pää ja kaula, kauniit silmät, hyvä häntä, hyvä karva. 
 
TWO PINE’S FIERY SKY 38310/14 s.6.6.2014 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Two Pine’s Unukalhai kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Ihana hauska käytös, ihana pyöreys rungossa ja eturintaa tulossa, liioittelematon kaula, ikään nähden 
hyvät pään linjat, leppoisa ilme, tasapainoinen raajarakenne, täyteläinen olemus kauttaaltaan, alati heiluva 
oikea-asentoinen häntä, tyypilliset pennun liikkeet, aikuisten luokkiin saa vielä kasvaa. Kiuruvesi RN 26.4. 
Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori 
narttu, otsapenger saisi olla voimakkaampi ja kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, 
riittävät kulmaukset edessä ja takana, tiivis runko, hieman pysty lantio, liikkuu hyvin takaa ja sivulta, edestä 
astuu ristiin, viehättävä luonne. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen rungon muoto ikäisekseen, hyvä kompakti kokonaisuus, päässä hyvä vahvuus mutta 
kokonaisuudeltaan pituutta saisi olla enemmän, normaalit kulmaukset, erinomainen luusto, hyvä selkä, joustavat 
liikkeet, hyvä ulottuvuus askeleessa, vielä pentuturkkia. Kauhava RN 9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa JUN 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivisrakenteinen, hyväluustoinen nuori narttu, hyvät pään linjat, 
hyvät korvat, erinomainen ylälinja, ikäisekseen riittävä runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kyynärpäissä 



löysyyttä mikä näkyy etuliikkeissä, hyvä sivuliike, erinomainen karvapeite. Lestijärvi RN 16.5. Markku Kipinä 
JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pienehkö, vankkarunkoinen, turhan neliömäinen narttu, 
hyvä ylälinja ja häntä, liikkuu halutessaan riittävällä sivuaskeleella, löysyyttä edessä, lupaava pää, hyvä purenta, 
silmät ja korvat, hyvä turkin laatu, kiva luonne. Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo JUN EH 1. Kellokoski ER 
6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct eye colour for the 
colour, correct dentition, good front, carrying a little too much weight on the day, good width of thigh, happy 
mover. 
 
TWO PINE’S GALA DRESS 38305/14 s.7.6.2014 i. Two Pine’s Ulugh Beg e. Two Pine’s Trick Play kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Raahe RN 1.8. Katja Korhonen JUN EH 3. 
 
TWO PINE’S IN THE MIDDLE OF NOWHERE 58635/10 s.28.9.2010 i. Line Sam Hug For Piece e. Two Pine’s 
Zillion Zyphor kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 1 SA PN2 SERT VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 5 år gammal tik av utmärkt typ, klassiskt välskuret huvud, kunde haft bättre nosparti, 
härlig uttryck, utmärkt hals, rygg, kors och svansansättning, välvinklad fram som bak, bra substans, utmärkta 
proportioner, beväger sig med fin flyt, härliga svansrörelser, härlig färg, ok pälsstruktur.  
 
TWO PINE’S OBSESSION 28880/12 s.28.3.2012 i. Se Mva Fonesse Finlorian e. Two Pine’s Unukalhai kasv. 
Kati Salo 
Tottelevaisuuskokeet: Ylöjärvi 6.6. Ilkka Stén ALO 3 (132,83 pist). 
 
TWO PINE’S OH I FORGOT 28879/12 s.28.3.2012 i. Se Mva Fonesse Finlorian e. Two Pine’s Unukalhai kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Kauhava RN 9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lyhytrunkoinen kevytluustoinen narttu, selvä sukupuolileima, kauniit pään linjat, 
miellyttävä ilme, purenta voisi olla tiiviimpi, hyvä kaula ja selkä, hyvä häntä, pyöreähkö runko, tasapainoisesti 
kulmautunut, hyvät sivuliikkeet, hieman tukevassa kunnossa, pienet tiiviit käpälät, hyvä karvan laatu. 
 
TWO PINE’S PEPPERMINT Fi Mva 35490/12 s.20.4.2012 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Fi Mva Allway’s 
Red Delicious kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylä-
linja, erinomainen etuosa, vankka runko, hyvä takaosa, hyvä karva, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Oulainen RN 2.5. 
Tuula Pratt VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Söötti pää ja ilme, kaunis ylälinja, 
tasapainoiset kulmaukset, vankkaluustoiset raajat, oikein hyvä rintakehän muoto ja voimakkuus, hyvä hännän 
kiinnitys, hyvät joustavat liikkeet, muutama milli lisää raajakorkeutta ei olisi pahitteeksi, hyvä turkki. Kajaani RN 
24.5. Astrid Lundava, Viro VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, 
koira on kokonaan tänään löysässä kunnossa, feminiininen pää, hyvä kaulan asento, hyvä selkälinja, riittävän 
rakentunut rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman ahtaat takaliikkeet. Oulu KV 11.7. Michael 
Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI. Oulu KV 12.7. Victor Lobakin, Azerbaidzhan VAL ERI. Ylivieska KV 18.7. 
Annaliisa Heikkinen VAL ERI 1 SA PN 2 VACA. Iisalmi KV 2.8. Kurt Nilsson, Ruotsi VAL ERI 3. 
 
TWO PINE’S RUSH HOUR 53483/12 s.8.9.2012 i. Two Pine’s Yup Yell e. Two Pine’s Halo kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Täyteläisen rungon omaava, hyväraajainen ja hyvin esiintyvä, vähän vaatimaton kuono, miellyttävä ilme, todella 
aidon tyyppinen runko ja olemus, liikkuu hyvin oikeanlaisella askeleella, miellyttävä kokonaisuus. Kauhava RN 
9.5. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa KÄY ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää, hyvä otsapenger, hyvät korvat ja silmät, erinomainen ylälinja, 
hyvä rungon syvyys, tasapainoisesti kulmautunut, hyväasentoinen häntä, tehokkaat maatavoittavat sivuliikkeet, 
hyvät etu- ja takaliikkeet, erinomainen karvan laatu. Alavus KR 14.6. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA PN2 SERT. 
Äänekoski RN 5.9. Tarja Hovila KÄY ERI 1 SA PN3. 
 
TWO PINE’S TOTAL OFFENSE 58943/12 s.27.10.2012 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-
13 HeW-13 Backhills Your The Man e. Two Pine’s Gatling Gun kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, hieman lyhyt pää, aavistuksen pyöreä kallo, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä 
ja takaa, sopiva luusto, sopiva eturinta, oikean mallinen vankka runko, kaunis karva, hyvä luonne, liikkuu erin-
omaisella asenteella. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lovely head and dark eyes, very good front and shoulders, well rounded ribs, well rounded bum, good 
width of thigh, beautiful neat feet, moved well using her tail and keeping her topline, excellent presentation. 
Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen AVO ERI 4. 
 
TWO PINE’S TRICK PLAY 58942/12 s.27.10.2012 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 Backhills Your The Man e. Two Pine’s Gatling Gun kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Lestijärvi RN 16.5. Markku Kipinä AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni-
kokoinen, vahvaluustoinen, hyvän tyyppinen feminiininen nartttu, hieman pitkä lanne, hyväilmeinen pää, hyvä 



purenta, liikkuu hyvällä askeleella mutta esiintyy haluttomasti, turkki ok. Mänttä-Vilppula 31.5. Arja Koskelo 
AVO H. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
dark eyes, good front and shoulders, well rounded ribs, short coupled, good width of thigh, neat tight feet, 
unfortunately not her day for moving, excellent presentation. 
 
TWO PINE’S UMBRA Fi Mva 13202/08 s.1.11.2007 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 
V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola VAL ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent size and proportion of body, excellent topline, excellent set and angulation of legs and 
shoulders, excellent forechest and shape of ribs, very nice female head and neck, nice coat, movement and 
temperament. 
 
TWO PINE’S UNUKALHAI 13203/08 s.1.11..2007 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V-
06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Täyte-
läinen, reipas, hyväluustoinen, varsin vahvapäinen narttu, ikä näkyy hiukan painuneena ylälinjana, voimakas 
otsa, vähän lyhytlinjainen pää, miellyttävä kaula, sopivasti kulmautunut takaosa, erinomainen karva, liikkuu 
reippaasti, keskipitkä askel. Oulainen RN 2.5. Tuula Pratt AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vanttera narttu, täyteläinen pää jossa voisi olla enemmän pituutta, kaunis kaula, sopivasti kulmautuneet raajat, 
hyvä täyteläinen runko, erinomainen raajaluusto, hieman luisu lantio, hyvät sivuliikkeet, aavistus ahtautta takana, 
kaunis turkki. Haapavesi RN 3.5. Hannele Jokisilta AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikealla 
hauskalla asenteella esiintyvä narttu, kauttaaltaan hieman lyhyt pää, hyvä eturinta, sopivat etukulmaukset, 
hieman lyhyt kaula, hyvä luusto, oikean mallinen runko, alas kiinnittynyt häntä, tänään hieman kuiva karva sekä 
saisi olla liikkeessä vankempi, liikkuu ahtaasti takaa ja edestä. Alavus KR 14.6. Pekka Teini AVO EH 2. 
 
TWO PINE’S UPSIDE DOWN 16154/13 s.9.1.2013 i. Lindridge Black Knight e. Shavian Hey Look This Way 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kiuruvesi RN 26.4. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen etuosa, tiivis runko, 
hyvä takaosa, liikkuu hyvin, voisi olla hieman pirteämpi. 
 
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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila KÄY ERI 2 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen narttu, hyvä pää jossa kuono-osa voisi olla täyteläisempi, kaunis ilme, erinomainen kaula, hyvä ylä-
linja, runko ja raajat, kaunis hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin. Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi KÄY ERI 1 SA 
PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen feminiininen narttu, oikea purenta, 
kaunis kaula ja ylälinja, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä rintakehän syvyys, hyvät kulmaukset takana, tummat silmät, 
hyvin asettuneet korvat, aurinkoinen luonne. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia NUO ERI 2 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 2 years old, correct type, typical head, correct bite, correct stop and 
skull, good eye, good size and proportions, good substance, quality coat, correct angulations and movement, 
well presented. Laukaa KR 12.7. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Mäntyharju RN 8.8. Marja 
Talvitie KÄY ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA VSP. Heinola KR 23.8. Patric Ragnarson, Ruotsi KÄY ERI 1 SA 
PN1 VSP. 
 
TÄHTIMETSÄ GARDENIA 23218/09 s.23.3.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight 
e. Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila 
Luonnetesti: Maaninka 11.10. Leena Berg ja Jorma Kerkkä LTE (140 pist). 
 
TÄHTIMETSÄ HILMA 23206/09 s.3.4.2009 i. Fin Mva Leading-Light Ain't No Saint e. Tähtimetsä Carina kasv. 
Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years 
old, correct type, typical head, correct bite, correct skull and stop, longer in back, coat could be prepared better, 
well shaped ribs, correct angulations and movement, well presented. 
MH-luonnekuvaus: Inkoo 24.5. Anne Kuivinen ja Anu Haapakoski. 
 
TÄHTIMETSÄ LAYLA 13433/12 s.16.12.2011 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Tähtimetsä 
Hilma kasv. Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 14.6. Esa Pekkarinen AVO 1 (a-6, b-10, c-10, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Koira 
aloittaa aluksi hyvin reippaan ilmavainuisen jäljestyksen joka ensimmäisen osuuden loppupuolella ohjaajan 
toimesta rauhoitetaan sopivaksi maavainuiseksi jäljestykseksi; ensimmäisellä osuudella suurehko tarkistuspisto 
josta palaa omatoimisesti, kulmalla narun mittainen rengastus ja makuu tarkastetaan kahdesti; toinen osuus 
tarkasti, toisella kulmalla makuu osoitetaan, jatketaan suoraan noin 15 metriä josta kaartaen uudelle osuudelle; 
kolmas osuus erinomaisesti; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa; osaava jäljestäjä jonka työskentely sopivasti 
jarrutettuna oli erinomaista. 
 
TÄHTIMETSÄ LOLA 13434/12 s.16.12.2011 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Tähtimetsä 
Hilma kasv. Taru Kalkkila 



Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eyes, good front, slightly upright in shoulder, level topline, giving her handler a hard time, good 
presentation. 
 
TÄHTIMETSÄ NATALIE 14617/14 s.22.12.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Tähtimetsä Isabella kasv. 
Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pretty head, a bit straight in front and upright in shoulder, correct tailset, neat feet, lacking in muscletone, not 
very happy on the move, unfortunately dentition not good. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-
Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very pretty feminine head, good length of neck, she 
has an incorrect scissor bite, level topline with good tailset, lacks body, bone and substance, very difficult to 
assess on movement. 
Jäljestämiskokeet: Heinola 24.5. Ilkka Niemi AVO 0 (0 pist). Natalie nuuhkii alkumakauksen, sitten ohjatusti 
jäljelle; pian lähdön jälkeen Natalie kiinnostuu hirven jäljistä, edetään ensimmäisen osuuden loppupuolelle hirven 
jälkiä tutkien ja pyrkien syömään tuoretta ulostetta jota on paljon; matkalla tulee hukkia kun jälkeä edetään aina 
vain pätkä kerrallaan; kolmannen hukan jälkeen keskeytetään koe; ohjaaja ja opas etenevät koiran kanssa 
harjoitellen kaadolle. Kouvola 14.6. Esa Pekkarinen AVO 2 (a-6, b-8, c-7, d-10, e-3, f-4 = 38 pist). Koira tutkii 
alkumakauksen ja alkaa rauhallinen maavainuinen jäljestys joka pääsääntöisesti etenee jäljen lähituntumassa; 
koira tekee yhden suuren tarkistuksen kaikilla kolmella osuudella ja ensimmäinen tarkistuksista on aivan hukan 
rajoilla; ensimmäinen kulma hiuksenhienosti oikaisten mutta makuulle palaten, toinen kulma ja makuu oikais-
taan, kaadolle suoraan ja se kiinnostaa; osaava jäljestäjä johon ohjaaja hyvin luottaa mutta pisteitä ja valitetta-
vasti myös palkintosijaa pudottaa kulman oikaisu ja laajat tarkistukset. Hollola 23.6. Mari Myllynen AVO 1 (a-5, 
b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Koiralle osoitetaan lähtömakaus josta ohjattuna pääosin maavainuiseen jäljes-
tykseen maastoon sopivalla vauhdilla; osuudet mennään aaltoillen jäljellä lukuunottamatta ensimmäisen osuu-
den loppupuolen ja kolmannen osuuden alkupuolen pyörityksiä; makaukset merkaten; ensimmäinen kulma 
taustan tarkistuksella, toinen kulma vaatii useamman pyörähdyksen; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään 
pisteisiin vaikuttaa toisen kulman työläys ja muutamat suhmuroinnit; lupaava nuori jälkikoira, kokemuksen karttu-
essa pisteet paranevat. Virrat 4.7. Kari Muje AVO 2 (a-4, b-8, c-6, d-12, e-3, f-3 = 36 pist). Hyvin ohjattu ja 
merkattu lähtö, Natalie aloittaa rauhallisesti maavainulla ja hyvin tarkasti jäljellä mennään ensimmäinen osuus; 
kulmalla koira tekee reilun lenkin kulman taakse, sitten sivulle ja kokeilee vielä paluujälkeä, mutta lopulta löytää 
toisen osuuden ilmavainulla, makuu tulee merkattua kahdesti; toisella osuudella kolme ojan ylitystä joissa koira 
hakee tovin sopivaa ylityskohtaa, toisen kulman Natalie merkkaa, jatkaa suoraan ja aloittaa laajan rengastuksen 
joka päätyy ojaan ja sitä pitkin hukkaan; palautus kulmalle ja kolmannella osuudella vain lopussa reilu tarkistus-
lenkki josta ilmavainulla takaisin; sorkkaa jää tutkimaan; Natalie on nuoreksi koiraksi erittäin sinnikäs ja osoitti 
hyvää jäljestysvarmuutta. Hollola 7.7. Rauli Markelin AVO 1 (47 pist). Kouvola 9.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 0 
(0 pist). Kouvola 27.9. Rauli Markelin VOI 2 (a-3, b-9, c-7, d-7, e-3, f-3 = 32 pist). Ohjatusti jäljelle, Natalie 
jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen reipasta kävelyvauhtia hosuen ja tarkistellen eri kokoisin lenkein jäljen 
molemmin puolin; normikulmat tarkastuslenkillä ja katkokulmalta väärään suuntaan hukkaan; ensimmäinen 
makaus merkataan useasti sen tuntumassa pyörähdellen, muut ohi tai yli; sorkan nuuhki ja jäi viereen. 
 
TÄHTIMETSÄ NITA 14618/14 s.22.12.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Tähtimetsä Isabella kasv. Taru 
Kalkkila 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Pretty feminine head and good clean neck, adequate lay of shoulder, level topline, adequate turn of stifle, 
lacking bone and substance, moving very close in rear and wide in front. 
Taipumuskokeet: Loppi 5.9. Liisa Pajala SPA 1. 
 
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: Pori KV 1.8. Markku Kipinä AVO ERI 1. Turku KR 8.8. Helene Björkman, Ruotsi AVO HYL. 
Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Balanced feminine head on good clean neck, well placed shoulders, straight forelegs, level topline, well r ibbed, 
short coupled, good rear angulation, has good overall balance, moves sound and true. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 11.7. Ville Lahtinen SPA 1. 
Rallytoko: Pori 18.7. Iiris Harju AVO 0 (0 pist). 
 
VICKY LEEN MADE FOR DREAMS 32803/14 s.5.5.2014 i. Fi & By Mva Ee & Ro JMva Leading-Light Genghis 
Khan e. Shavian Hey Queen Of Sin kasv. Viktoria Heinäaho 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice eyes, correct dentition, front ok, well rounded ribs, good width of thigh, not moving well on the day. 
Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Balanced feminine head, adequate length of neck and shoulder placement, level topline, good turn of stifle, a 
shade long in loin but moved steady and true. 
 
VICKY LEEN WITH A LITTLE LOVE 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: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia PEN KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Sweet feminine head, nice eye, good reach of neck and forechest, good point of shoulder and upper arm, 



substantial bone, well ribbed short body, rearquarters of good angulation, correct topline, neat feet, moved well 
with good stride keeping topline. Pori KV 1.8. Markku Kipinä JUN ERI 3. Hämeenlinna RN 3.10. Helina 
Simberg-Jürgens, Viro JUN ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
hyvän kokoinen, kaunislinjainen pää mutta kevyt alaleuka, kaunis pitkä kaula, hyvä ylälinja, erinomaiset etu- ja 
takakulmaukset, hyvin kehittynyt rintakehä, liikkuu vapaasti, hyvä turkin laatu. Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, 
Viro JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year, pleasing bitch, excellent type and proportions, 
feminine head and expression, excellent earset, correct neck and topline, balanced angulations front and rear, 
narrow in front, excellent ribcage and body substance, outstanding coat quality and condition, moves very well, 
could have longer step. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 29.8. Liisa Pajala SPA 0. 
 
VILLIVUOKON VIRVATULI 38275/11 s.6.3.2011 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Fi Jva Ah-Tib’s Four Feet 
Above kasv. Virpi Väisänen 
Luonnetesti: Helsinki 18.4 Pirjo Ojala-Laine ja Auli-Riitta Kiminki LTE (112 pist). 
 
VIOLET MELODY Fi Kva 57864/11 s.12.7.2011 i. Kiltonbeck Warlord e. Pipperhaye’s Memphis Belle kasv.  
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Head ok, good dentition, a bit straight in front, nice width of thigh, good muscletone, moved well using her tail. 
Metsästyskokeet: Ruovesi 17.10. Gareth Davies VOI 2 (66 pist). 
 
VIRINSILLAN HULDA 44259/12 s.10.6.2012 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light Dom 
Pérignon e. Raccoon’s Quite A Surprise kasv.  
Jäljestämiskokeet: Kuopio 9.8. Tuija Räisänen AVO 1 (47 pist). 
 
WALANOS OCEAN GIRL 22549/14 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: Virolahti 7.2. Paavo Mattila JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut 
narttu, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hyväasentoiset raajat, hyvä suora karva, liikkuu 
hyvin kun malttaa, miellyttävä luonne. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä JUN H. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunispäinen, erinomainen ilme, tänään turhan löysässä ja lihavassa kunnossa mikä häiritsee 
koiran kokonaisvaikutelmaa, voisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, hyvä leveä reisi, hyvän 
laatuinen turkki, löysä kunto häiritsee myös liikkeitä, tarvitsee kehätottumusta. 
 
WATER-BLUE'S MALCOLMINA Ee Mva 50601/11 s.5.6.2011 i. Natisja's Riothamus e. Water-Blue's Vilhelmina 
kasv. Hanne Borch, Tanska 
Näyttelyt: Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia KÄY EVA. 
 
WEST SIDE STORY’S ZTARS ON THE MOVE Se Jva SE35294/2012 s.2.12.2011 i. Bolton’s Mocha Martini e. 
West Side Story’s Nancy Callahan kasv. Tove Aase, Norja 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN3 VASERT VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tilltalande tik med fina linjer, vackert välskuret huvud, flott hals, utmärkt front-
konstruktion, fin kropp, stark rygg, välvinklad bak, rör sig ok men kunde ha lite mer kraft i steget, fin päls, 
välvisad. 
 
WESTERNER GHOST STORY Se & Ee & Lv Mva S53944/2005 s.24.7.2005 i. Westerner Hi-Flyer e. Westerner 
Waylight kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Henric Fryckstrand, Ruotsi VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 10-årig veteran i fin kondition, feminint huvud, vänligt uttryck, helt igenom sund och 
balanserad med bra substans, rör sig mycket väl, fin pälskondition. 
 
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: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Reippaasti liikkuva, tilavarunkoinen narttu jolla ei tänään paras karva, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, 
sopivasti kulmauksia takana, vähän lyhyt kaula, keskiruskeat silmät, hyvä pään profiili, vähän keveä kuono, 
edukseen liikkuessaan, hyvin kaunis ja ponnekas askellus, oikeanlainen tapa käyttää häntää. Vaasa KV 12.4. 
Kresten Scheel, Tanska KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, well proportioned 
female, would prefer foreface slightly stronger, good neck, quite nice topline, well angulated front and 
hindquarters, good coat, nice happy temperament, very nice sound movement, light easy step. 
 
WHITE FEAVER'S BABY FIGHTER 43339/13 s.11.7.2013 i. La Scale Deluxe e. Elmers Goldmine Young Lady 
Gaga kasv. Soile Helenius 
Näyttelyt: Vantaa KR 6.9. Oliver Simon, Serbia AVO EH. 
 
WHITE FEAVER'S BELLA NERO 43337/13 s.11.7.2013 i. La Scale Deluxe e. Elmers Goldmine Young Lady 
Gaga kasv. Soile Helenius 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Riitta Niemelä NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lähes 2-vuotias, 
mittasuhteiltaan oikea, hyvä pään pituus, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä kaulan pituus, erinomainen 



eturinta, tilava runko mutta voisi olla tiiviimmässä kunnossa, sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä luusto, oikea 
hännän kiinnitys, kevyet hieman sidotut liikkeet, hieman korkealla kannettu häntä, koira olisi edukseen hieman 
hoikemmassa kunnossa, iloinen käytös. Sipoo RN 10.5. Irina Poletaeva NUO EH 2. Hämeenlinna ER 17.10. 
Ray Strudwick, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely feminine balanced 
head, clean in neck, good angulations in front and rear, level topline, correct tailset, well ribbed, short in loin, 
good rear angulation, well rounded quarters, moved out well with good drive. 
 
WHITE FEAVER'S OH LA LA 29228/15 s.12.4.2015 i. Edwin Schönez e. Pretty Flower’s Pants On Fire kasv. 
Soile Helenius 
Näyttelyt: Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, Iso-Britannia BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Nice type with developing head, clean in neck, would prefer slightly better lay of shoulder, good 
topline with correct tailset, has good rear angulation, moved out well considering how young she is. 
 
WINDMILLWOOD NINA 46366/13 s.27.2.2013 i. Gb Ft Ch Timsgarry Barlow e. Windmillwood Cerys kasv. Alan 
Gwynne, Iso-Britannia 
Metsästyskokeet: Mäntsälä 7.11. Tuomo Kotasaari VOI 1 (90 pist). Ruovesi 29.11. Lauri Kanerva VOI 2 (66 
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: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice eyes, correct dentition, very good front, nice sloping shoulders, level topline, good width of thigh, neat 
straight hocks, moved well fore and aft. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia NUO ERI 1 SA PN4. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 months, correct type, nice typical head, correct skull and stop, correct bite, 
good eye, well set ears and tail, well sized and proportioned, good substance, high quality coat, correct 
angulations and movement, well presented. Raisio RN 15.8. Linda Volarikova, Slovenia NUO EH 3. 
Janakkala KV 30.8. Lena Romar, Ruotsi NUO ERI 1 SA PN4 SERT. Hämeenlinna ER 17.10. Ray Strudwick, 
Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely balanced female, feminine in head, 
clean in neck, good lay of shoulder, straight forelegs, good topline, well ribbed, short coupled, good rear 
angulation, mvoed sound and true. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tasapainoinen mutta hieman maskuliininen kokonaisuus, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hieman 
alhainen hännän kiinnitys, hyvä runko ja luusto, liikkuu riittävällä askeleella mutta liikkeessä saisi olla enemmän 
iloisuutta ja tehokkuutta, hyvä karvan laatu. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 1 SA PN4 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, good proportions, feminine head, well developed 
ribcage, nice neck and shoulder, lovely legs and feet, a little straight in upper arm, well angulated behind, steady 
mover but would like a little more drive, lovely quality coat, nice temperament but could show a bit more happy. 
 
 
 
KASVATTAJALUOKAT 
 
Kennel AAMUNKOITON om. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Tasainen kolmesta yhdistel-
mästä koostuva kasvattajaluokka, oikeat mittasuhteet ja sukupuolileimat, oikeat pään mittasuhteet, hyvät etu-
osat, oikeamuotoiset rungot, oikea turkin laatu, rodunomainen vapaa liikunta ja rodunomainen hännän käyttö. 
 
Kennel ASVINA om. Minna Salo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KASV. All have very typical heads, all have ok 
shoulders and straight hocks. 
 
Kennel BENCHMARK om. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KASV. All have typical heads, well laid back 
shoulders, nice fronts and nice straight hocks. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia KASV 2 KP. Good 
group, I’d like better homogenity and similar type, from white & red and other dogs. 
 
Kennel DAZZLINGTAILS om. Mari Hotti 
Näyttelyt: Imatra KV 6.4. Ionescu Augustin, Romania KASV 1 KP ROP-KASV. Correct type, very nice heads, 
little bit short shoulders, could have better developed ribcages, excellent movements, good coat conditions, nice 
temperaments. Rautjärvi RN 19.4. Tuula Savolainen KASV 1 KP ROP-KASV BIS3-KASV. Ryhmän koirat 
kolmesta eri yhdistelmästä, kasvattaja onnistunut hyvin työssään, sukulaisuussuhde hyvin havaittavissa, kauniit 
ylälinjat, vahvat takaosat, etuosissa hieman vaihtelua, hyvät turkit, kauniisti kannetut hännät, tehokkaat liikkeet. 
Savitaipale RN 2.5. Johan Juslin KASV 1 KP ROP-KASV BIS3-KASV. Sopusuhtainen ryhmä, haluaisin 
enemmän luustoja ja paremmat karvapeitteet, hyvät päät ja rungot, vahvat käpälät. Mikkeli RN 9.5. Eeva Resko 
KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-KASV. Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä, kaikilla kauniit päät, hyvät 
mittasuhteet ja liikkuvat hyvin. Varkaus KV 17.5. Jouko Leiviskä KASV 1 KP ROP-KASV. Kasvattaja joka on 
onnistunut tuottamaan hyvin rodunomaisia yksilöitä, seuraavassa sukupolvessa tulee kiinnittää huomiota 
varsinkin eturaajoihin, kaikilla luokkaan osallistujilla on reippaat erinomaiset temperamentit. 
 



Kennel DEBBIE’S om. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 10.1. Zofia Konderla, Puola KASV 1 KP ROP-KASV BIS3-KASV. Very nice group, all 
dogs have the same type, excellent size and proportion of body, all dogs with beautiful heads, they are very nice 
in moving, beautiful coats for all of them, very nice temperament, excellent showing. Oulainen RN 2.5. Tuula 
Pratt KASV 1 KP ROP-KASV. Kolme eri yhdistelmää, eri-ikäisiä, ryhmälle tyypillistä ovat kauniit päät ja hyvät 
liikkeet, rungon pituuksiin voisi kiinnittää huomiota, mukavat reippaat luonteet, hyvää kasvatustyötä. Helsinki KV 
6.12. Anne Livo Buvik, Norja KASV 3 KP. Two combinations, typical cockers of similar types, good breed 
points and sound constructions, breeder can improve bone and substance, a job well done. 
 
Kennel ELMERS GOLDMINE om. Helena Partanen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro KASV 1 KP ROP-KASV. Lovely class, out of two different 
combinations, two males, two females, quite even in type, beautiful heads, very typical outlines, correct 
proportions, excellent coats, typical movements, could have more power in action while moving. 
 
Kennel FENBROOK om. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Lahti KV 21.3. Johan Andersson, Ruotsi KASV 1 KP ROP-KASV. Grupp avstående av individer 
från fyra olika kombinationer, alla av utmärkta modell, med välskönspreglade huvuden, välbyggda, rastypiska 
rörelser och med härliga temperament. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-
KASV. Good sturdy dogs, all have typical heads, good fronts and neat feet. Porvoo KR 12.9. Alberto 
Cuccillato, Italia KASV 1 KP ROP-KASV. Very nice group, very similar in head and body, moving well. 
Hämeenlinna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia KASV 3 KP. Clear definition between bitches and 
males, good muzzle shapes and heads, all with dark eyes, all moving well. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen 
KASV 3. Tyyliltään yhtenäinen ryhmä, joskin päiden linjoihin tulee kiinnittää huomiota, erinomaiset karvan laadut 
sekä rodunomaiset vankat rungot, yhtenäiset ryhdikkäät liikkeet. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja 
KASV 2 KP. Four combinations, typical cockers with happy temperament, breeder can improve croup and tail 
carriage in the males, sweet heads, very nice feet, good coats, a job well done. 
 
Kennel FLUSHING MEADOW’S om. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 11.4. Paula Rekiranta KASV 1 KP ROP-KASV BIS4-KASV. Ryhmä tyypiltään erin-
omaisia joskin kookkaita yksilöitä kahdesta eri yhdistelmästä, kaikilla kauniit päät ja miellyttävät ilmeet, hyvät 
mittasuhteet, karvan laadut ja liikkeet, hyvät luonteet, kokoon kannattaa kiinnittää huomiota. Kellokoski ER 6.6. 
Sheila Ewan, Iso-Britannia KASV 2 KP. Slightly longer cast, nice fronts, good heads, nice feet. 
 
Kennel FLYERS om. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Erinomaista tyyppiä 
olevat koirat joilla hyvät mittasuhteet, hyvät luustot, kauniit päät, tehokkaat liikkeet. Kellokoski ER 6.6. Sheila 
Ewan, Iso-Britannia KASV 3. Typical typey heads, nice fronts, good straight hocks, all well trimmed. Hämeen-
linna ER 17.10. Samantha Whiting, Iso-Britannia KASV 2 KP. All of very similar type, lovely heads, excellent 
profiles on all four, moving in sync with handlers, a great team. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen KASV 1 KP 
ROP-KASV. Äärimmäisen yhtenäinen ryhmä, kauniit päät, tyylikkäät ylälinjat, tyylikkäät tehokkaat liikkeet, joskin 
muutamalla yksilöllä liike voisi olla innostuneempaa, erinomaiset karvan laadut. 
 
Kennel JENLIN om. Merja Harjula 
Näyttelyt: Alavus KR 14.6. Pekka Teini KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-KASV. Ilmajoki RN 1.8. Reia Leikola-
Walden KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Seinäjoki RN 22.8. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-
KASV. 
 
Kennel LINGONBERRY’S om. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 22.3. Markku Mähönen KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmä oikean tyyppisiä koiria joilla 
hyvät mittasuhteet ja kokonaisvahvuus, ryhmällä lupaavat liikkeet ja heiluvat hännät, hyvä ryhmä nuoria pentuja. 
 
Kennel LYRICALS om. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KASV 4. Nice dark eyes for this colour, good 
pigment, nice fronts, neat feet, all well trimmed. 
 
Kennel MERAZURE om. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Karl Eddie Berge, Norja KASV 1. Three different combinations, still needs to 
work to get more uniform type in breeding, different faults and also similar benefits, they are healthy sound 
movers with happy cocker tail, good luck for future breeding. 
 
Kennel NORTHWORTH om. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 25.1. Arne Foss, Norja KASV 1 KP ROP-KASV. Fyra kombinationer, en mycket fin grupp, 
korrekta proportioner, vackra huvuden och uttryck, utmärkt halsövergångar, överlinjer och svansansättningar, 
bra benstomme och tassar, mycket fina sidorörelser, utmärkt pälskvalitet, mycket väl presenterad och fin grupp. 
Turku KV 29.3. Katrina Santas, Australia KASV 1 KP ROP-KASV. This breeder’s team has all the quality and 
hallmarks in every specimen, excellent heads, soft mouths and expressions, well angulated and balanced, good 
compact bodies, tailsets I would like fraction lower, excellent bone in both males and bitches, all move with true 
bustling action, excellent merry temperaments, a pleasure to judge this group, it is my pleasure and priviledge to 



award them today. Porvoo KR 12.9. Alberto Cuccillato, Italia KASV 3 KP. Nice group, very similar type, I’d like 
better movement. Helsinki KV 5.12. Vesa Lehtonen KASV 2 KP. Tyyliltään hyvin yhtenäinen ryhmä, vetävät 
tehokkaat liikkeet, yhtenäisen tyylikkäät ylälinjat ja erinomaiset karvan laadut. 
 
Kennel PRETTY FLOWER’S om. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KASV. Nice line-up of blacks, good heads, straight 
hocks, well trimmed. 
 
Kennel RACCOON’S om. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 24.10. Inga Siil, Viro KASV 2. Breeder’s group out of two different combinations, two 
males, two females, could be more even in type, pleasing heads, correct proportions, typical coat qualities and 
temperaments, moved typically, could keep better toplines.  
 
Kennel ROSSWIND om. Tuuli Rossi 
Näyttelyt:. Riihimäki KR 7.6. Goran Gladic, Serbia KASV 1 KP ROP-KASV. Group of four, three blacks and 
one yellow, all correct type with nice typical heads, sound constructions and level bodies, quality coats, correct 
angulations and movements. 
 
Kennel SHAVIAN om. Jaana Ranta 
Näyttelyt:. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KASV. Nice heads, nice dark eyes, good fronts, 
neat feet, good trimming. 
 
Kennel SUGARVALLEY om. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 21.3. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV BIS4-KASV. Riittävän tasalaatuinen 
ryhmä hyvärakenteisia koiria kahdesta eri yhdistelmästä, hyvän malliset päät, koirat liikkuvat ja esiintyvät hyvin 
ja ovat miellyttäväluonteisia. Jyväskylä RN 22.3. Kirsti Louhi KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmä koostuu yhdestä 
uroksesta ja kolmesta nartusta mikä näkyy päissä, kaikilla hyvät mittasuhteet, hyvät rungot, eturinta puuttuu 
kaikilta, liikkuvat rodunomaisesti, osa ylpeilee hännällä, onnea kasvattajalle. Kihniö RN 18.4. Harto Stockmari 
KASV 2 KP. Oikeat mittasuhteet ja sukupuolileimat, hyvät pään mittasuhteet, löysää kaulanalusnahkaa, oikean 
muotoiset rungot, hyvät kulmaukset, hyvät sivuliikkeet, kahdesta eri yhdistelmästä muodostuva ryhmä, 
Sastamala RN 9.5. Vera Smirnova, Viro KASV 2 KP. Kauniit koirat joilla on hyvät luustot, kauniit päät, oikea 
turkin laatu, tehokkaat liikkeet. 
 
Kennel TRIPLET om. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Virolahti RN 7.2. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV. Kaunis tasalaatuinen ryhmä neljästä eri 
yhdistelmästä, erittäin hyvärakenteisia koiria, hyvät päät ja ilmeet, hyvät karvapeitteet ja liikkeet, miellyttävät 
luonteet, erinomaista kasvatustyötä, onnittelut. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KASV. Nice 
line-up of blues, typey heads, good level toplines, neat feet, well trimmed. Hämeenlinna ER 17.10. Samantha 
Whiting, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-KASV. Stunning heads, well made throughout, all looking similar in 
profile, make a great family. Jyväskylä KV 21.11. Vibeke Paulsen, Norja KASV 1 KP ROP-KASV. Tre 
kombinationer, tre hane, en tik, typelika ock härliga, klassiska cockerhuvuden, goda rörelser där alla fyra bruker 
sin svans slik som en cocker ska göra. Helsinki KV 6.12. Anne Livo Buvik, Norja KASV 1 KP ROP-KASV. A 
very nice group of typical cockers with correct size and proportions, four different combinations, very sound 
moving dogs, top quality dogs, a job well done. 
 
Kennel TWO PINE’S om. Kati Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.2. Elena Ruskovaara KASV 1 KP ROP-KASV. Kolme yhdistelmää, kaikilla varsin 
hyvät mittasuhteet ja rungot, kaikilla miellyttäväilmeiset päät ja liikkuvat reippaasti, onnea kasvattajalle oikean 
rotutyypin omaavista kasvateista. Lestijärvi RN 16.5. Markku Kipinä KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmä koiria 
neljästä yhdistelmästä, hieman erilaisia tyyppejä ja eri kokoja, hyviä ylälinjoja ja häntiä, samantyyppisiä päitä, 
kolme koirista tasapainoisesti liikkuvia. Kellokoski ER 6.6. Sheila Ewan, Iso-Britannia KASV. Nice line-up of 
solids, typey heads, good fronts, neat feet, well trimmed. 
 
  
 
JÄLKELÄISLUOKAT 
 
BACKHILLS YOUR THE MAN C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 23108/10 
s.2.1.2010 i. PMV-07 NoV-07 Travis Miles Of Smiles e. Travis Keep It Classy kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JÄLK. All similar confirmation and keeping 
good heads. 
 
COASTLINE JOHNNY B.GOOD C.I.E Dk & Se(n) & Ee & Lt & Nl Mva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 
HeW-14 V-14 57523/09 s.14.10.2009 i. Gb Sh Ch Bitcon Lets Dance e. Fin Mva Coastline Hippie Girl kasv. 
Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JÄLK 2. Keeping good confirmation in breed 
type and keeping good heads. 
 



FLYERS ZIM BEAN C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 VV-14 33797/05 s.26.2.2005 i. 
PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JÄLK 1 KP ROP-JÄLK. Keeping good 
confirmation and keeping good heads. 
 
PRETTY FLOWER’S UNUS SED LEO 45564/09 s.4.8.2009 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. Fin Mva Leading-Light Ants In My Pants kasv. Katariina 
Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JÄLK. Confirmation of type changes slightly, 
all have good heads. 
 
TRIPLET LAPIS LAZULI Fin & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva Ee JMva Ee & Lt & Lv & Balt VMva 51147/04 
s.4.9.2004 i. C.I.B Fin & Ee Mva BaltV-98 Riksweet San Migvel e. C.I.B Fin & Ee Mva Triplet Tirlittan kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JÄLK 4. Keeping good confirmation and 
similarity in heads. 
 
TRIPLET UNIVERSAL MAGIC Fi Mva 12423/07 s.19.11.2006 i. Athos Black Petrs e. Fin & Ee Mva Triplet 
Magic Magilla kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Gill Pearce-Gudger, Iso-Britannia JÄLK 3. Keeping good confirmation and 
similarity in heads. 
 


