
Koostanut Pirjo Peltonen – päivitetty 11.8.2017 
 
 
UROKSET 
 
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: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Neliömäiset rungon mittasuhteet omaava uros jolla riittävän maskuliininen sukupuolileima, oikealinjainen pää, 
kaunis kaula, hyvä eturinta, erinomainen tilava runko, vahva matala kinner, karvapeite tulisi etenkin korvien suh-
teen kammata perusteellisemmin näyttelyihin, liikkuu hyvin, oikea hännän käyttö liikkeessä. Joensuu RN 5.3. 
Tuula Savolainen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, kaunislinjainen uros jolla 
hyvät mittasuhteet, hieman lyhyt kaula, hyvä pää, tummat silmät, pehmeä ilme, hyvä huulilinja, erinomainen etu-
rinta, tilava vahva runko, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä, liikkuu tasapainoisesti hyvällä askeleella, 
hyvä turkki ja hapsut. Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, viiksikarvat puuttuvat, hyvä purenta, löysää 
kaulanalusnahkaa, hyvä kaula, löysyyttä kyynärpäissä, tilava runko, hyvin kulmautunut takaosa, pehmeyttä 
selässä, karva ei tänään parhaimmillaan, liikkuu vähän laiskasti. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia 
AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, nice shape of head, dark 
eyes, well set ears, excellent neck and topline, correct angulations, slightly east-west standing in front, correct 
behind, well set and carried tail, excellent coat quality, balanced in movement. Kuopio KV 6.8. Annukka Palo-
heimo AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivisrunkoinen, hyvä ilme, hyvä purenta, hyvä 
luusto, lapa voisi olla viistompi, hyvä rintakehä, hieman lyhyt lantio, hyvä matala kinner, askel saisi olla pidempi, 
ryhti ei tahdo säilyä liikkeessä, hyvä luonne. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 2½ years old, very nice type, excellent size and proportions, head should be more masculine, too 
round in skull, well set ears, excellent neck, topline and tailset, well angulated front and rear, enough forechest, 
excellent spring of ribs but ribcage should be deeper, excellent body substance, very good coat condition, moves 
very close behind, moves well from side. 
 
AAMUNKOITON SUPERHESSU 48049/15 s.28.8.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Aamun-
koiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, tummat silmät, viiksikarvat puutuvat, 
vähän löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula, vankka etuosa, oikean muotoinen runko, hyvä takaosa, liikkuu 
hyvin sivulta, vähän löysästi edestä, käyttää häntää rodunomaisesti. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia 
JUN ERI 1 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions and size, 
correct shape of head, nice dark eyes, well set ears, correct neck and topline, excellent angulations, standing 
parallel, excellent coat quality, balanced in movement. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen JUN ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, kaunisilmeinen pää, 
hyvät korvat, hyvä kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takana, ikäisekseen hyvä rintakehä, erinomainen turkin 
laatu, erittäin kauniit liikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Elegant youngster, nice proportions in his size, lovely head, excellent topline and tailset, the 
whole dog should be much more masculine, excellent coat texture and colour, merry cockery movement. 
 
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: Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Tyypiltään erinomainen, tasapainoisesti rakentunut, kaunislinjainen uros, hyvä luusto, pitkä rintakehä, 
erinomainen ylälinja ja hyvä häntä, kaunis turkki, pitkälinjainen pää, pehmeä ilme, hyvä purenta, kaunis kaula, 
liikkuu ryhdikkäästi erinomaisella askeleella. 
 
ALLWAY’S SHORTS ON FIRE 41257/14 s.20.6.2014 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. 
Northworth Tea For Two kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista rotutyyppiä oleva, oikeat rungon mittasuhteet omaava uros, 
yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä huulilinja, hyvin kulmautunut edestä, toivoisin hieman pidemmän rintakehän, 
erinomainen karvapeite, rodunomainen kaunis ylälinja, liikkuu hyvin, oikea hännän käyttö liikkeessä, 
erinomainen lihaskunto. Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 1 vuosi 9 kuukautta, tyyppi erinomainen, kaunis ylälinja, erinomaiset mittasuhteet, hyvä 
pää, vahva kuono, tummat silmät, hieman avoimet luomet, hyvä tasapainoinen raajarakenne, oikean muotoinen 
tilava rintakehä, hyvä vahva lantio, liikkuu tasapainoisesti ja tehokkaasti, kantaa häntäänsä kauniisti, kaunis 
turkki ja hapsut. Joensuu KV 28.5. Virpi Montonen NUO ERI 1 SA PU3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä oleva uros jolla erinomaiset mittasuhteet, urosmainen pää joka voisi olla 
aavistuksen pidempi, riittävä kaulan pituus, lavat voisivat olla viistommat ja etukulmaukset voimakkaammat, 
niukka eturinta, riittävä rungon vankkuus, liikkuu ryhdikkäästi, muuten hyvällä askelpituudella mutta etuliike voisi 
olla ulottuvampi, erinomainen karva ja näyttelykunnostus. Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi 
NUO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt helhet, välmejslat huvud, bra 
bett, utmärkt överlinje, bra svans, bra bröstkorg, rör sig väl från sidan, lite lös fram, bra päls. Kuopio KV 6.8. 



Annukka Paloheimo AVO ERI 1 SA PU2 SERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset 
mittasuhteet, hyvä pää, vahva kuono, hyvä purenta, erinomainen etuosa, hyvä kaula ja säkä, vankka runko, 
hyvä takaosa, erinomainen karva, erinomaiset liikkeet. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro AVO ERI 1 SA PU3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, strong and masculine male, excellent type, size and 
proportions, very nice head, a bit loose eyes, excellent ears, strong neck and topline, excellent tailset, well 
angulated front and rear, excellent spring of rib but should be deeper in ribcage, excellent body substance and 
coat, moves close behind, excellent movements from the side. Joensuu RN 3.9. Jouko Leiviskä AVO ERI 1 SA 
PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän kokoinen ja hyvän tyyppinen uros jolla erittäin 
hyvät mittasuhteet, kaunis kaula ja ylälinja, upea tilava runko, erinomainen luusto, muuten kaunis ilme mutta 
vilkkuluomet hieman häiritsevät, alaleuka voisi olla leveämpi, erittäin hyvä leveä reisi, hyvät matalat kintereet, 
samoin hyvä hännän kiinnitys, erinomainen turkin laatu, hyvät tiiviit käpälät, tehokkaat maatavoittavat liikkeet, 
erinomainen hännän kanto ja käyttö. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia AVO ERI 2 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Masculino ejemplar de la raza, excelentes proporciones de cabeza, un ojo con 
tercero parpado no pigmentado, muy buena construccion delanteros, muy buen arco de costillas, muy buenas 
posteriores, tiene clasico movimiento de cockerspaniel, muy buenas condiciones. Jyväskylä KV 13.11. Diana 
Leigh, Espanja AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome dog, excellent head and 
body proportions, well placed ears, excellent front and hind angulations, deep ribs, strong topline, excellent legs 
and feet, typical cocker movement. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet sekä luusto, pään linjat voisivat olla yhdensuuntai-
semmat, hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa, hyvä rintakehä, hieman 
pitkä lanne, erinomainen turkin laatu, liikkuu erittäin kauniisti ja ryhdikkäästi. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, 
Unkari AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Not masculine enough overall, good profile of head, 
well laid back shoulder, weak turned out front legs, not compact enough body, a bit short croup, I would like 
stronger rear, he has good balance on movement. 
 
ALLWAY’S SO MAGICAL 54184/13 s.8.10.2013 i. EeJV-11 Allway’s Mozzarella e. Fi & Ru Mva RkfV Fi Jva 
Allway's Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masku-
liininen, rungon mittasuhteiltaan pitkähkö uros, kokonaisuudessaan hieman raskas pää, syvä kallo-osa, paksut 
huulet, toivoisin korostuneemman eturinnan, kokoon sopiva runko, ei tänään parhaassa karvapeitteessä, hyvä 
vahva matala kinner, hyvä häntä, säkä saisi olla korostuneempi liikkeessä, liikkuu hyvin takaa. Raahe RN 23.1. 
Paavo Mattila AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut uros jolla hyvän mallinen 
pää, ilme saisi olla pehmeämpi, hyvä kaula, sopivan vahva runko, hyvin kulmautuneet raajat, karva ei aivan 
parhaimmillaan, liikkuu kohtuullisen hyvin, voisi esiintyä iloisemmin. 
Jäljestämiskokeet: Oulainen 8.5. Kari Hyytiäinen AVO 1 (a-6, b-10, c-8, d-12, e-3, f-4 = 43 pist). Alkumakaus 
näytetään ja alkaa reipas jäljestys jäljen suuntaisesti risteillen maa- ja ilmavainua käyttäen; koira tekee muuta-
mia tarkistuksia jäljen sivuun; ensimmäinen kulma tarkasti ja makaus merkataan; toinen makaus ylitetään ja 
jatko selviää parilla renkaalla rengastaen; sorkasta sivusta ohi mutta palaa kehoituksin ja sorkkaa nuuhkitaan; 
hyvä suoritus suolla ja risukossa. Pyhäntä 12.6. Ville Porthan AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). 
Lähtö osoitettiin ja ohjattiin liikkeelle; kaikki osuudet jälkitarkkaa maavainuista työskentelyä lukuunottamatta 
toisen osuuden pientä tarkistuslenkkiä; ensimmäinen makaus merkataan ja kulma taitetaan narun mitan tarkis-
tuksella; toinen makaus merkataan myös ja kulma tarkasti; sorkka löytyi, kiinnostaa ja jää nuolemaan; jäljestys-
vauhti miellyttävää koko jäljen ajan, hieno suoritus. 
 
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 & Ru Mva RkfV Fi Jva Allway’s Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna 
Pikkarainen 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very strong male, excellent condition and proportions, nice masculine head with parallel lines, strong 
muzzle, excellent topline, strong back and loin, good volumes, correct angulations, correct tail, moves well, good 
coat, lovely temperament. Savonlinna RN 2.4. Elena Ruskovaara AVO ERI 2 SA PU3 VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen, kompakti, hyvä luusto, miellyttävän täyteläinen runko, etuosa 
voisi olla täyttyneempi, hyvä lihaksikas takaosa, tasapainoinen pää, miellyttävät linjat, vähän varovainen etu-
askel, hyvä ylälinja liikkuessa, etuaskeleen tulisi ulottua kauemmas, hyvä karva ja esiintyminen. Joensuu KR 
29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt 
helhet, bra huvud, korrekt bett, bra hals och rygg, välutvecklad kropp, välvinklad bakställ, rör sig bra från sidan, 
lite lös fram, bra päls. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent body proportions, nice shape of head, beautiful dark eyes, well set ears, excellent neck 
and topline, correct set and carried tail, excellent angulations, slightly east-west standing with front feet, parallel 
behind, balanced movement, excellent coat quality. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo AVO ERI 2 SA PU3 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hieman pehmeä karva, sopiva luusto, 
hyvä purenta, olkavarsi saisi olla viistompi, vankka runko, hyvä takaosa, hyvä takaliike, vahva selkä. Kuopio KV 
7.8. Inga Siil, Viro AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, tall male, excellent type 
and proportions, typical head but too loose eyes, excellent ears, very nice neck and topline, balanced 
angulations, excellent spring of ribs but should be deeper on ribcage, excellent body substance, very good coat, 
moves typically, a bit soft in topline. 
 



ANCER’S VIEW TO A TOPDOG 43427/14 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 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Very nice male in excellent condition and proportions, needs ring training, masculine head, 
could be more filled under the eyes, excellent topline and tail, strong back and loin, good coat, good volume, 
medium angulated, correct movement, lovely temperament. 
 
ARAMIS 41257/15 s.8.7.2015 i. Heart Rock The Living Daylights e. Spectrolite’s Blue Rain kasv. Anniina Varis 
Näyttelyt: Kalajoki RN 27.8. Tanya Ahlman-Stockmari JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen junioriuros, syvä kallo-osa, hyvät korvat, lyhyehkö kaula, tilava runko, vielä osittain pentukarvaa, 
karvapeitettä tulisi viimeistellä lisää näyttelyyn, polvikulmaus saisi olla korostuneempi, miellyttävä käytös, hyvä 
häntä, liikkuu hyvin takaa. 
 
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:  
Luonnetesti: Helsinki 12.11. Lea Haanpää ja Tarja Matsuoi LTE (188 pist). 
 
ASVINA HOLY CRABAPPLE Fi Mva 54284/12 s.21.9.2012 i. Fi Jva Crab Apple’s Peter Pan e. Asvina Eager 
To Trust kasv. Minna  Salo  
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Masculine boy, a little on the tall side, head is well balanced but a little strong for me, good neck 
and shoulders, upper arm a little short, good bone, feet a little flat, good deep body, moderately angled quarters, 
happy mover, a little erratic on the rear. 
Taipumuskokeet: Lieksa 23.7. Heli Rummukainen SPA 0. Mikkeli 13.8. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
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 17.1. Viveca Lahokoski KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias 
elegantti uros, kaunisilmeinen maskuliininen pää, hyvä kaula ja hyväasentoinen lapa, rintakehä saisi olla täyte-
läisempi ja lanneosa tiiviimpi, hyvä hännän kiinnitys, hieman kuroutuva vatsalinja, kokoon sopiva raajaluusto, 
yhdensuuntaiset takaliikkeet, liikkuu reippaasti sivusta, miellyttävä käytös. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski NUO ERI 1 SA PU2 SERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lähes 2-vuotias hyvin kehittynyt nuori uros jolla erinomaiset mittasuhteet ja miellyttävä käytös, 
maskuliininen pää, hyvä kaula ja lavan asento, aavistuksen raskaat lavat, hyvä rintakehän pyöreys ja vahva 
lanne, erinomainen luusto, runsas turkki, hyvät takaliikkeet, ryhdikkäät sivuliikkeet, erinomainen hännän käyttö. 
Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen sopivan 
kokoinen uros, erinomaista tyyppiä, hyvän mallinen uroksen pää, hyvät mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, 
hieman etuasentoinen lapa ja olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi, hyvin kulmautunut takaa, hyvä runko, 
eturinta saa vielä täyttyä, hyvä luusto ja käpälät, oikea-asentoinen häntä, hyvä turkki, liikkuu hyvin takaa, 
etuliikkeessä vielä löysyyttä, miellyttävä luonne ja esiintyy hyvin. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, 
Ruotsi Ei normaalit kivekset. Inga normala testiklar, får ingen kritik. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-
Britannia AVO ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced cockery blue, masculine 
head, good square muzzle, good neck and shoulders and length of upper arm, straight front, neat tight feet, 
short deep body, strong well angulated quarters, moved freely and happily, good tail carriage. Pori KV 31.7. 
Jose Homem de Mello, Portugali AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head, nice reach 
of neck, chest could be a bit deeper, correct ribcage, topline could be more level, bit long in body, tail with a 
torsion, in movement could have bit more reach. Riihimäki KV 4.9. Reia Leikola-Walden AVO EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskivahva uros, miellyttävä pää, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, 
riittävät kulmaukset, tilava runko, toinen kives kovin pieni, hännässä mutka, liikkuu rodunomaisesti ja sujuvasti, 
hyvä turkki ja luonne. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good size and pleasing type, balanced head with very typical outlook, very clean over the neck 
and shoulder, good legs and feet, pleasing topline, good spring of ribs, moved well, just needs to strengthen in 
hindquarters. 
 
AUTUMN SPIRIT'S TENACIOUS SAPLING 52066/15 s.1.10.2015 i. Fi Mva Allway’s Zumba Time e. Fi Mva 
Allway’s Love Me Two Times kasv. Jaana Riekki 
Näyttelyt: Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive 
boy of correct type, size and balance, I’d prefer just a bit more square body, head still developes but in a nice 
way, excellent neck and shoulders, nice legs and feet, lovely rounded chest, excellent topline, tailset and tail 
carriage, needs to settle down for proper moving, needs better trimming. Kalajoki RN 27.8. Tanya Ahlman-
Stockmari JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas voimakasrunkoinen uros jonka ei tarvitse 
saada lisää massaa runkoon, toivoisin yhdensuuntaisemmat pään linjat, hieman liikaa löysää kaulanalusnahkaa, 
vahva raajaluusto, hyvä karvapeite, lanneosa saisi olla lyhyempi, miellyttävä käytös, vahva kinnerkulmaus, 
hieman korkea hännänkanto liikkeessä. 



 
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: Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs 
hyvän kokoinen uros jolla saisi olla viistommat lavat ja pidempi rintakehä, hyvä takaosa ja hyvä häntä, hyvät 
pään linjat, vahva purenta, erinomainen turkin laatu, hyvät silmät ja korvat, etuaskel jää lyhyeksi ja rikkoo hieman 
balanssia liikkeessä. Reisjärvi RN 14.5. Paula Rekiranta AVO ERI 2 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Ryhdikäs uros joka on erinomaista tyyppiä, hyvät rungon mittasuhteet, melko hyvät pään 
linjat, hyvä kuono-osa, silmät saisivat olla tummemmat, kaunis kaula, oikea ylälinja, hieman suora olkavarsi, 
hyvä rintakehä, oikein kulmautunut takaosa, reisi voisi olla leveämpi, oikean laatuinen karvapeite, erinomaiset 
sivuliikkeet, esitetään hyvin. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, linjakas hyvän mallinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä etu-
rinta, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, liikkuu erinomaisella asenteella, kantaa itsensä 
hyvin liikkeessä, kaunis hännän kanto, purenta ok muuten paitsi yksi hammas ei aivan rivissä. Jämsä KR 4.6. 
Theo Leenen, Belgia AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years, good 
size, good proportions, correct masculine head, dark eyes, a bit irregular scissor bite, good head, well set ears, 
good shoulder and topline, correct tailset, well angulated, good bone and feet, strong body, moving well. Jämsä 
RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical male of the breed, 
nice masculine head, good bone, correct front and back angulations, nice deep chest, moves well, good 
temperament. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka AVO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Very typical and beautiful head, tight eyelids, correct ears, nice strong muzzle, good 
neck, level topline, good chest, could have little better angulation in front, nice elbows and hocks, little long in 
loin, nice coat, moves perfectly behind and side movement, using tail all the time. Kärsämäki RN 30.7. Paavo 
Mattila AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros, kaunis pää 
ja ilme, hieman epätasainen purenta, erinomainen kaula, erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät 
raajat, hyvälaatuinen karva, erittäin hyvin kannettu häntä, erinomaiset liikkeet, miellyttävä käytös. Hämeenlinna 
RN 2.10. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Laaduk-
kaan karvan omaava, mittasuhteiltaan hyvä uros jolla riittävä purenta, hyvän mallinen maskuliininen pää, 
leppoisa ilme, sopivasti runkoa, liikkuessa kaunis vakaa ylälinja, seistessä takaraajat hakeutuvat rungon alle 
mutta käyttää niitä hyvin liikkuessa, liikkuu ryhdikkäästi ja reippaasti, hyvä askelpituus, edukseen liikkuessa. 
Taipumuskokeet: Kolari 19.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Avoin ja reipas 
suhtautuminen toisiin koiriin ja vieraisiin ihmisiin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Sopivalla etäisyydellä innokasta ja 
halukasta hakemista; maa- ja ilmavainuista, itsenäinen; laukauksen jälkeen haku tarkentuu. Jäljestys: hyväksyt-
ty. Tarkkaa maavainuista reipasvauhtista jäljestämistä, fasaania nuuhki. Vesityö: hyväksytty. Toistuvilla käskyillä 
uimaan, kapula rantaveteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Koira hyvin kuulolla koko kokeen ajan. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: rivakka koirakko, jonka yhteistyö toimii. 
 
BACKHILLS YOUR THE MAN C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 
23108/10 s.2.1.2010 i. PMV-07 NoV-07 Travis Miles Of Smiles e. Dk & Se(n) Mva Travis Keep It Classy kasv. 
Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Very strong male, good condition and proportions, masculine head, good volume, 
strong back, medium angulated, correct coat, movement ok, nice temperament. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, 
Latvia VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type and balance, 
nice masculine head and expression, excellent neck and topline, very well developed body, well angulated, 
moves ok, nice temperament. Kangasniemi KR 5.5. Lena Danker VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 5-vuotias vahva uros jolla hyvät mittasuhteet korkeudessa ja pituudessa, urosmainen pää, kaunis 
ilme, purenta ok, turhan löysä kaulanahka, hyvät korvat, erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, kaunis ylä-
linja, sopiva eturinta, oikean muotoinen rintakehä, vahvat pakarat, hyvä luusto, oikea karvan laatu, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, tippuu hieman eteenpäin liikkeessä, ei ole edukseen trimmattu. Helsinki KV 21.5. Laurent 
Pichard, Sveitsi VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very attractive six 
years old dog, very classic type shown in beautiful condition, excellent skull, good front, proper length of body, 
well angulated behind, pretty picture, moves very well keeping strong topline. Hamina KV 22.5. Arja Koskelo 
VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja 
miellyttävä ilme, hyvin kehittynyt eturinta, vahva luusto, hieman raju kaulan trimmaus, erinomainen runko, rinta-
kehä hieman lyhyt mutta oikea mittasuhde, erinomaiset kulmaukset, kaunis ylälinja, ihana luonne, kertakaikkisen 
hienot ja tehokkaat liikkeet ja hyvä ryhti, erinomainen tiivis ja näyttävä kokonaisuus. Järvenpää KR 28.5. Luis 
Peixoto, Portugali VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type of the 
breed, correct proportions in head and body, nice masculine expression, correct length of neck, well placed 
shoulders, excellent bone, nice deep chest, level topline, correct front and back angulations, excellent coat 
quality, excellent mover covering the ground, excellent temperament. Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard 
Madsen, Tanska VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice overall picture, male with 
excellent size, head has correct proportions, correct bite, correct eye shape, other eye infected, lovely neck and 
topline, lovely spring of ribs, well angulated behind, good coat, excellent mover. Pori KV 31.7. Jose Homem de 
Mello, Portugali VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years old male, masculine 
head, deep chest, nice front, correct front angulation, ribcage could have a better shape, correct rear angulation, 
moves with an excellent drive. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP 
RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, correct shape of head, nice dark 



eyes, good neck, topline should be slightly more level, excellent angulations, well set and carried tail, standing 
parallel, very balanced in movement, excellent coat. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo VAL ERI 2 SA PU4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä kaula ja purenta, löysää kurkun alusnahkaa, 
lapa saisi olla viistompi, hyvä rintakehä, erinomainen lantio, hyvä takaosa, hieman pehmeä karva, erinomaiset 
sivuliikkeet, hyvä selkä, taidokkaasti esitetty. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 7 years old, taller male in excellent type, proportions and 
balance, beautiful masculine head and expression, well set ears, excellent neck, topline and tailset, shoulders 
could be better placed, well angulated upper arm, excellent ribcage and substance, excellent coat quality and 
condition, outstanding movements, excellent carriage, well presented. Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari 
VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Gute proportioniert eleganter Rüde, rasse-
typisch Kopf, elegant Hals, etwas lose Vorderstand, korrekt Winkelungen vorne und hinten, gute Presentation, 
gute Rute, gute Bewegung. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 6½-vuotias, erinomainen tyyppi ja koko, hyvä sukupuolileima, kaunis hyvän mallinen pää jossa 
oikea pituus ja voimakkuus, sopiva otsapenger, hyvä ilme, oikean pituinen kaula joka liittyy hyvin lapoihin, hyvät 
tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, riittävä runko, lanne voisi olla tiiviimpi, hyvä lantio, hyvä takaosan 
leveys, sopiva luusto, hieman pehmeyttä välikämmenissä, maatavoittavat liikkeet, tyypillinen luonne. Hämeen-
linna RN 2.10. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reip-
paasti esiintyvä, hyvin maskuliininen, itsensä hienosti kantava hyvärunkoinen uros, hyvät raajat, vahva pää, 
tilava kallo ja selvä otsapenger, leppoisa ilme, pitkät takaraajat, seisoo hyvin raajoillaan, laadukas näyttelykunto, 
hyvä häntä, reippaat, todella pitkät, joustavat, etenevät liikkeet, erityisen miellyttävä luonnollinen ryhti liikkuessa, 
hieno esiintyjä. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU1 VSP BIS2-VSP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely type of dog which is very well balanced throughout, pleasing head shape 
with good eye and expression, very well made front with good legs and feet, excellent body shape, correct 
topline and tailset, well made quarters, very sound on the move. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä VAL ERI 1 
SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, tyylikäs sivukuva, komea pää, kaunis 
ilme, löysää kaulanahkaa, alas kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, täyteläinen eturinta, hyvä etuosa, tiiviit 
tassut, vahva runko, riittävän pituinen rintakehä, hyvä häntä ja takaosa, kauniissa karvassa, hyvä ryhti ja vetävä 
askel, iloinen käytös. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia VAL EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 7 years old blueroan male, correct height, excellent outline, correct head to muzzle, dark soft pleasing 
eye, correctly placed and carried ears, little throaty, medium length neck into well laid shoulders, strong solid 
front quarter, strong level topline, medium strong loin, little flat in croup, good turn of stifle to well placed hock, 
bone throughout is strong and sound with tight cat feet, movement is sound and true in coming and going. 
Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia VAL ERI 1 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excelente macho, excelente cabeza, excelente ojos emirada, excelente construccion de anteriores, muy 
buen arco de costillas, exceptional construccion de posteriores, muy buen hueso, preciesos pies, se mueve 
tipico con sobre todo el movimiento posteriores es muy poderoso, excelente temperamento, excelentes 
condiciones. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Lovely head and expression, well placed ears, strong neck, balanced front and hind angulation, deep 
ribcage, strong backline, excellent bone and feet, merry cocker movement. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva 
VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias, erinomainen tyyppi, urosmainen, hyvä-
rakenteinen, kaunis pää ja ilme, saksipurenta, erinomainen kaula ja ylälinja, iloinen häntä, erinomainen 
rintakehän muoto, oikeat kulmaukset, erinomainen sivuliike, etuliike voisi olla parempi, oikea karvan laatu. Hel-
sinki KV 10.12. Merja Ylhäinen VAL ERI 1 SA PU1 HeW-16 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin kaunis rotunsa yksilö, erinomaiset mittasuhteet, koko ja luusto, kaunis lempeäkatseinen pää, hyvät 
korvat, hyvä kaula, hyvä eturinta, erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, erittäin kauniisti laitettu turkki, 
kauniit ryhdikkäät liikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VAL ERI 1 SA PU1 V-16 CACIB VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and type, full of substance without any fat, lovely 
balanced quarters without any exaggerations, smoothly flowing outline, but masculine enough, nice profile of 
head, excellent coat, effortless happy movement. 
 
BELL’MANO GIORGIO ARMANI Fi Mva Fin Jva 41111/04 s.22.7.2004 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & Ee & 
Se(n) & No Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’mano Taste of Honey kasv. Erna 
Toivonen ja Rauni Markelin 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Quality masculine head, gentle expression, reasonable neck and shoulders, a little short in upper arm, 
straight front, good feet, compact well ribbed body, well angulated quarters with good muscletone, moved very 
soundly and happily. 
 
BENCHMARK CAUSE I SAY SO 35445/15 s.25.5.2015 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. 
Benchmark Opal Rose kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Fin i typ, mycket bra huvud och uttryck, önskas bättre vinklar fram, stark rygg, bra bröstkorg, 
välplacerad aktiv svans, ännu i ungdomspäls, rör sig väl bak. Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi JUN 
ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well developed 12 months old blue roan, correct breed type, 
excellent length of neck, proper tailset and carriage, could be a little stronger in topline, moves ok, could be a 
little more powerful. 
 



BENCHMARK DEFINE THE ROCKSTAR 39440/15 s.13.6.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. 
C.I.E Benchmark Joval Musk kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well constructed 12 months old, ribcage ok for the age, correct length of loin, excellent cat feet, excellent coat 
texture, could move with a little more regularity and could show a little more power. Tampere RN 6.12. Irina 
Poletaeva JUN ERI 1 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, 
kaunislinjainen, erinomainen luusto, erinomainen pää ja ilme, oikea hampaisto, erinomainen ylälinja, rintakehä 
hyvin kehittynyt ikäisekseen, oikeat kulmaukset, voisi olla stabiilimpi liikkeessä ja hieman rohkeampi, hyvä karva. 
 
BENCHMARK DIVINE DUST 39441/15 s.13.6.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. C.I.E 
Benchmark Joval Musk kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, kaunis ylälinja, hyvä pää, tummat silmät, ilmettä häiritsevät turhan avoimet luomet, hyvä vahva 
kuono, eturintaa tarvitaan lisää, tilava runko, hyvä takaosa, riittävät olkavarret, vielä pentuturkki, liikkuu tasa-
painoisesti ja tehokkaasti, reipas käytös. Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN ERI 1 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice strong junior, strong masculine head, excellent topline and tail, excellent 
body for age, well angulated, moves very well, good front, excellent coat, lovely temperament. Helsinki KV 21.5. 
Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Proper breed type, 12 months old 
with a masculine head, scissor bite, proper shoulders, excellent ribcage, slightly long in body. Rantasalmi KR 
2.7. Pirjo Aaltonen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen uros, hieman tuhdissa 
kunnossa, ylälinja saisi olla tiiviimpi, tyypillinen pää, hyvät korvat, oikea ilme, hieman pitkä lanneosa, hyvät 
kulmaukset takana, riittävät edessä, eturinta saa vielä kehittyä, liikkuu sivusta hyvällä askeleella, hyvät edes-
takaiset liikkeet. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Well made dog with good to go over, very typical in head with good strength of muzzle and pleasing 
eye and expression, strong muscular neck setting to well placed shoulders, good topline and tailset, moved well. 
 
BENCHMARK DO I STILL ROCK 39442/15 s.13.6.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. C.I.E 
Benchmark Joval Musk kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. El prometetador joven macho, correctas proporciones, muy buenos adelantes y posteriores, algo discreto de 
arco de costillas, se mueve correctemente. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva NUO EH 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, pitäisi olla lyhyempi lanneosa, hyvä luusto, melko hyvä pää, silmä-
luomet pitäisi olla tiiviimmät, liikaa huulia, hyvä purenta, hyvä kaula, ylälinja voisi olla stabiilimpi, korkeahko 
häntä, eturinta voisi olla parempi, riittävät kulmaukset, etu- ja takaliikkeet voisivat olla paremmat. Helsinki KV 
10.12. Merja Ylhäinen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, 
hieman pitkärunkoinen, kauniit pään linjat ja ilme, hieman kaulanahkaa, riittävä kaula, riittävät kulmaukset 
edessä ja takana, hyvä rintakehä, erinomainen turkin laatu, liikkuu hyvin. 
 
BENCHMARK EASY WAY ROCKER 46143/15 s.4.8.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. HeJW-
13 Benchmark Ultimate Choice kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Leila Kärkäs PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet 
omaava uros, oikealinjainen pää, vielä kapea mutta hyvälinjainen, melko hyvin kulmautunut edestä, hyvin takaa, 
hyvä kaula ja selkä, vähän luisuutta lantiossa, sopiva rintakehä, hyvä takaliike ja hieman lyhyt etuaskel, hyvä 
karva, miellyttävä käytös, lupaava. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvän mallinen pää joka voisi olla aavistuksen urosmaisempi, kaunis kaula ja 
ylälinja, eturinta saa kehittyä, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, aavistuksen 
luisu lantio, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta liikkeiden tulee asettua, hyvä turkki. Kurikka RN 6.8. Pekka 
Teini JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin lupaava nuori uros, hyvät mittasuhteet, 
kauniit rungon linjat, tasapainoiset kuonon ja kallon linjat, kauniit tummat silmät, hyvä huulilinja, erinomaisesti 
muotoutunut rintakehä, hyvä hännän kiinnitys, erinomaiset takakulmaukset, erittäin hyvälaatuinen nuoren koiran 
turkki, toivoisin hieman pidemmän etuaskeleen. Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila JUN ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä uros jolla kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, eturintaa voisi 
olla hieman enemmän, hyvä runko, ylälinja ja takaosa, hyvä suora karva, liikkuu hieman lyhyin askelin, miellyttä-
vä käytös. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
muuten hyvä pää mutta kuono-osa voisi olla hieman parempi ja voimakkaampi, purenta ok, kaunis ilme, tummat 
silmät, hyvä korvien kiinnitys, hieman lyhyt kaula, hyvä eturinta ja etuosa, tiiviit tassut, syvä mutta kovin lyhyt 
rintakehä, vankka runko, hyvä häntä, erinomaiset takakulmat, kaunis karva, riittävä askelpituus, hyvä ryhti ja 
reipas käytös. 
 
BENCHMARK FIRST THINGS FIRST 34484/16 s.4.5.2016 i. Dk & Gb & No Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-
13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 
Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Sanna Kavén PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja koko, miellyttäväilmeinen pää jossa sopiva vahvuus, oikea purenta, hyvä vahva kaula, 
tasapainoiset kulmaukset, hyvä vankka luusto, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, hyvä lantio, erinomainen 
matala kinner, erinomainen häntä, liikkuu ikäisekseen lupaavasti, runko rullaa hieman liikkeessä, miellyttävä 
käytös. 
 



BENCHMARK FLYING BLUE NEWS 34485/16 s.4.5.2016 i. Dk & Gb & No Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-
13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 
Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Sanna Kavén PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, kokoon sopiva vahvuus, oikea purenta, vielä hieman kevyt uroksen pää, erinomainen kaula, tasa-
painoiset kulmaukset, lupaava rintakehä, hyvä lanne, hyvä luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, hieman 
löysästi edestä, hyvä askelpituus, erinomainen häntä, lupaava karvapeite, miellyttävä käytös. 
 
BENCHMARK QUITE COOL KING 46753/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl & Lv & 
Balt 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: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin raken-
tunut uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, sopusuhtainen runko, saisi seistä varmemmin takaa, 
hyvä luusto, hyvälaatuinen karvapeite, eturintaa voisi olla hieman enemmän, saisi liikkua takaa tehokkaammin, 
miellyttävä käytös. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Correct type and proportions, correct type of head, muzzle powerful enough, excellent expression, good 
neck and topline, very well developed body, correctly angulated, could show himself better in movements, 
correct temperament. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Typical male of the breed, nice masculine head and expression, good length of neck, correct front and 
back angulations, moves well, good temperament. Rantasalmi KR 2.7. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Selvän sukupuolileiman omaava uros, oikeat mittasuhteet, ylälinja köyristyy 
liikkuessa, kaunislinjainen pää, hyvät korvat, tulisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, eturinta saisi olla 
parempi, hieman niukka lantio, liikkuu hyvin takaa mutta hieman heittävät etuliikkeet. Kuopio KV 5.8. Lidija 
Oklescen, Slovenia KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, 
correct shape of head, nice dark eyes, well set ears, excellent neck and topline, correct angulations, well set and 
carried tail, standing parallel, good coat quality, well balanced in movement. Kuopio KV 6.8. Annukka 
Paloheimo KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, vankka luusto, hyvä 
purenta, hieman löysää kurkunalusnahkaa, kuono voisi olla vankempi, vankka runko, hyvä takaosa, terveet 
liikkeet. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years old, very 
good type, excellent size, masculine, excellent head and expression, very good neck, topline should be better on 
the move, excellent tailset, too straight in front and rear angulations, needs more forechest and deeper ribcage, 
excellent body substance, very good coat, moves close behind and loose in elbows, moves well from side but 
needs more carriage. 
 
BENCHMARK SINNING MUSK Ee & Lv & Lt & Balt Mva 39413/12 s.10.6.2012 i. Westerner Cisco Kid e. C.I.E 
Benchmark Joval Musk kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, 
keskikokoa hieman pienempi uros jolla vahva luusto, vahvat käpälät, rodunomainen tilavuus rungossa, turkki ei 
tänään näyttelykunnossa, liikkuu hyvin. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, kaunis pää ja ilme, tumma silmien väri, hyvä purenta, alas kiinnitty-
neet korvat, hyvä kaula, sulava ylälinja, erinomainen eturinta ja etuosa, tiiviit tassut, vahva runko, syvä mutta 
lyhyehkö rintakehä, hyvät takakulmat, hienossa turkissa, tasaiset vetävät liikkeet, hieman korkea hännän kanto, 
reipas käytös. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia VAL EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Muy bueno macho, naranja ruano, muy buena cabeza, ojos con tercero parpado no pigmentado, muy buena 
construccion anterior, muy buen arco de costillas, muy buena posteriores, el movimiento general es muy bueno 
y el movimiento de posterior es bueno, buenas condiciones, muy buen temperamento. Jyväskylä KV 13.11. 
Diana Leigh, Espanja VAL EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well proportioned head, good ear 
placement, possible problem with his left eye, strong neck, balanced angulations, deep ribcage, strong bone and 
feet, good quality coat, great movement, today very good because of the eye. 
 
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: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Masculine boy, very honest type, good head and expression, reasonable neck and shoulders, good bone, 
feet a little flat, short deep body, moderately angled quarters, moved happily, a little erratic at the rear. Porvoo 
KR 11.9. Rune Fagerström AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, erinomainen 
koko, hyvät rungon mittasuhteet, hyvän mallinen pää jossa oikea pituus ja voimakkuus, hyvät silmät ja ilme, hyvä 
kaula joka liittyy hyvin lapoihin, hyvän mallinen rintakehä mutta eturinta saisi olla hieman voimakkaampi, hyvä 
lantio ja hyvä hännän kiinnitys, sopiva luusto, hyvät raajat, hieman pehmeyttä välikämmenissä ja käpälät voisivat 
olla tiiviimmät, hyvä ylälinja, maatavoittavat liikkeet, ei parhaassa karvassa tänään. Hyvinkää ER 8.10. David 
Shields, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dog of good bone and substance, 
bestest of heads with good eye and expression, excellent depth of chest with plenty of heartroom, well sprung 
ribs, strong muscular hindquarters, sound but could be handled to better advantage. 
 
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: Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, kompakti, erinomainen koko, kaunis pää ja ilme, saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja, erin-
omainen eturinta, hyvä sivuliike, erinomainen karvan laatu, voisi olla hieman ryhdikkäämpi. 
 
BENCHMARK YOU KNOW ME 32546/14 s.16.5.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. C.I.E 
No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann 
Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
koko, pitkä runko, hyvä luusto, hyvä pään pituus, takaluisu kallo, hyvät korvat, tummat silmät, purenta saisi olla 
parempi, löysää kaulanalusnahkaa, lyhyt kaula, lavat ja olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut 
takaa, eturinta saa täyttyä, lanneosa saa täyttyä, hyvä hännän asento, ok karvan laatu, takaliike hyvä, etuaskel 
jää lyhyeksi. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 1 SAA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Typical male of the breed, nice masculine head, good length of neck, good bone, correct front 
and back angulations, deep chest, moves well, excellent temperament. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, 
Brasilia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Muy buen ejemplar masculino, muy buenas 
proporciones de cabeza, desalindo de diente, muy buenas anteriores, muy buena arco de costillas, buenos 
posteriores, buenas condiciones, muy buen movimiento, excelente temperamento de un cocker ingles. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.7. Olavi Nurmiranta SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Jämsä 25.9. Kari Muje AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvin ohjatusti ja 
merkaten matkaan; Onni jarrutellaan sopivaan vauhtiin ja maavainulla edetään hyvin jälkiuralla koko matka; joka 
osuudella yksi mainittava tarkistus sivulle, näissä ei aikaa juuri kulu; ensimmäisellä kulmalla Onni merkkaa 
makuun hyvin ja sitten pitkä mutta nopea tarkistuslenkki kulman taakse, toinen pienempi kulman sisäpuolelle ja 
työ jatkuu; toinen kulma tarkasti mutta makuu hieman hätäisesti; kaadolle suoraan ja sitä Onni jää tutkimaan; 
erinomainen äänetön ensimmäinen koesuoritus. 
 
BENJAMIN 41507/15 s.7.7.2015 i. Westerner Higher Up e. Dasher Beauty Dream kasv. Taru Pistemaa 
Näyttelyt: Tornio RN 20.2. Pekka Teini PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lupaa-
va urospentu jolla hyvät mittasuhteet ja kaunis ylälinja, hieno voimakas kuono-osa, kauniisti laskeutuvat korvat, 
hieno rintakehän muoto, kulmaukset tulevat myöhemmin, tässä vaiheessa hieman jäykät takaliikkeet, hyvän 
laatuinen pentuturkki. Reisjärvi RN 14.5. Paula Rekiranta JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvän tyyppinen vankkaluustoinen nuori uros, hyvä vahva kuono-osa, otsapenger saisi olla selvempi ja 
silmäluomet hieman tiiviimmät, hyvät korvat, vahva kaula, pystyt lavat ja suora olkavarsi, ikäisekseen erin-
omainen runko, reisi voisi olla leveämpi, oikea karvan laatu, tulisi liikkua pidemmällä askeleella, iloinen luonne, 
hyvin esitetty. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year 
old, well built and muscled blue roan male, well proportioned head but stop could be more, closed bite, good 
eyes and ears, good neck, well muscled body but could be little bit shorter, excellent topline, good fore and 
hindquarters, elegant colour, excellent coat quality, good temperament and movement. Kärsämäki RN 30.7. 
Paavo Mattila JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä uros, otsapenger voisi 
olla hieman selvempi, hyvä kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, aavistuksen kapea runko, hyvä ylä-
linja ja takaosa, erittäin hyvä karva, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä käytös. 
 
BLUE CHEYENNE'S TIGER OF SWEDEN Fi & Se & No & Pohj Jva 17166/11 s.17.10.2010 i. Pohj & Se(n) 
Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 NoVV-14 PMV-14 Backhill's New Design e. Manaca's Walk The 
Walk kasv. Marita Hydling, Ruotsi 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong 
male, correct type, muzzle powerful enough, expression ok, correct neck and topline, correctly developed body, 
well angulated, enough temperament, coat ok. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola KÄY EH 3. 5½-vuotias, 
selvästi urosmainen, hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, riittävä rungon syvyys, 
kulmaukset voisivat olla voimakkaammat, etuaskel saisi olla ulottuvampi, liikkuu iloisesti. 
 
BOOGIESTAR 41138/11 s.11.5.2011 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. Mistygarden's Supergirl kasv. Outi Virtanen 
Rallytoko: Hattula 16.7. Pia Heikkinen AVO – (0 pist). Hattula 31.7. Hannele Pirttimaa AVO 0. 
 
BREEZE HURRICANE 29413/14 s.23.4.2014 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Breeze Tennesee Tango kasv. 
Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type of the breed, correct body proportions, nice expression, correct eye colour and earset, correct 
length of neck, correct front and back angulations, moves well, good coat. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia 
AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years 2 months old boy, at the maximum of standard, 
nice masculine head, dark eyes, complete scissor bite, would like the skull and muzzle to be more parallel, good 
neck, shoulder and topline, correct tail, well angulated, good bone and feet, strong body, nice coat, moving well. 
Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical male of 
the breed, nice masculine head and expression, good length of neck, correct front and back angulations, deep 
chest, good coat quality, moves well, good temperament. Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Eleganter Rüde, gute proportioniert Gebaut, Kopf könnte etwas 
eleganter sein, korrekt Oberlinie, korrekt Winkelungen, gute Rute. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara 
AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä sukupuolileima, vahva uros, hieno lihaskunto, trimmi 
voisi olla pukevampikin, hyvä luusto, jäntevä runko, seisoo hyvin raajoillaan, sopiva kaula, maskuliininen pää, 



korrektit silmät ja ilme, pitkät voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, hiukan jyrkkä lantio, etuliikkeet ovat leveät ja 
ylälinja ei täysin vakaa liikkeessä, hyväasentoinen häntä, reipas sivuaskel, hyvä askelpituus. 
 
BREEZE VARENNE 12105/16 s.20.12.2015 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se Jva Delichon Droplet e. Lt JMva 
Breeze Gerbera kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia BABY 4 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very sweet head and expression, tight dark eyes, good neck and shoulders, straight front, compact body, 
good bend of stifle, moves steadily, just needs little more confidence. 
 
BREEZE WALTER 17567/16 s.8.2.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. Breeze 
Viennetta kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Vantaa PN 17.9. Marja Kosonen PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhtet, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, hyvä raajaluusto ja rungon vahvuus, tällä hetkellä 
hieman pyöreä ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, juuri nyt vaihtamassa karvaansa, liikkuu yhdensuuntaisesti 
edestä ja takaa mutta sivuliike voisi olla pidempi, erinomainen luonne. 
 
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 24.4. Tuovi Henttu VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-11, e-3, f-5 = 47 pist). Nopeasti ja 
rutiininomaisesti ohjattuna jäljelle, Junnu jäljestää maa- ja ilmavainua hyväksi käyttäen suoraviivaisesti jarru-
tettuna reipasta vauhtia; työskentely pysyy samana alusta loppuun, kaikki osuudet edetään erinomaisesti; 
kulmista ensimmäisellä kulmalla, jolla katko, Junnu tarkastaa veretyksen lopun ja sen jälkeen selvittää parilla 
pistolla ja jäljentekijöiden jälkiä hyväksi käyttäen nopeasti uuden veren alkuun sekä muut kulmat käännytään 
tarkkaan; ainoa kauneusvirhe oli makuitten niukka merkkaaminen, ensimmäinen nopeasti, toinen erinomaisesti 
pysähtyen, kolmas ja neljäs hätäisesti; kaato kiinnosti; hieno jälkipari. 
 
BREEZE WHISKEY ON ICE C.I.B Fi & Ee Lt & Lt & Balt 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: Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto VAL ERI 2 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, hyvin kulmautunut etuosa, hyvä selkä ja takaosa, kaunis maksa-
valkoinen väri, liikkuu hyvin. 
Taipumuskokeet: Luumäki 23.7. Meerit Kuparinen SPA 1. 
 
BREEZE XANTE AVEC Ee JMva 53557/12 s.29.8.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Lt Mva 
Francini’s Favola kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias 
maskuliininen uros, hyvä uroksen pää, hyvä kuono-osan pituus, kaunis kaula, hieman pitkä lanneosa, erin-
omaiset takakulmaukset, rintakehä voisi olla täyteläisempi, hieman pystyasentoinen olkavarsi, puutteellinen 
eturinta, yhdensuuntaiset mutta kapeat takaliikkeet, hieman lyhyt etuaskel. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-
Moe, Ruotsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket bra huvud och uttryck, stark rygg, väl-
buren svans, lite lång i länden, önskas rundare i bröstkorg, mycket bra välskött päls, harmonisk rörelse. Kello-
koski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Stylish 
masculine blue, head is well balanced, good neck and shoulders, upper arm slightly short, well boned legs, neat 
feet, short big ribbed body, well angulated quarters, moved freely and happily, well presented, in god coat and 
condition. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Black and white, mature dog, good length in muzzle, I’d like little more stop, soft eye, showing haw, shoulder well 
laid back, upper arm steep, hard topline, good tailset, moves well. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portu-
gali AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head, well set ears, chest could be a bit more 
developed, sufficient front angulation, nice ribcage and topline, correct tailset, nice rear angulation, movement 
could have bit more drive and happiness. 
 
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: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis sopusuhtainen uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, sopivat 
kulmaukset, erittäin hyvä ylälinja, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Lahti RN 8.5. Eeva 
Resko KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät 
mittasuhteet omaava uros, hyvä pää, melko voimakas otsapenger, hyvä ylälinja, kaunis kaula, riittävästi kulmau-
tunut edestä, normaali luusto, hyvä runko, hyvä takaosa, liikkuu vaivattomasti hyvällä askeleella. Kotka KV 18.6. 
Rainer Vuorinen KÄY ERI 1 SA PU3 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas-
rakenteinen uros, hyvän muotoinen pää, kaunis ylälinja, erinomainen runko, hyvät kulmaukset ja hyvin vapaat 
liikkeet. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström AVO ERI 1 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 4-vuotias, erinomainen tyyppi ja koko, hyvä sukupuolileima, hyvät rungon mittasuhteet, hyvän mallinen 
pää, erinomainen kuono-osa, hyvä otsapenger ja kulmakaaret, kaunis ilme, sopiva kallo, kaunis kaula joka liittyy 
hyvin lapoihin, hyvä olkavarsi, hyvän mallinen rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, hyvä lantio ja hännän 
kiinnitys, erinomainen luusto, hyvät tiiviit kissankäpälät, liikkeessä hieman pehmeä selkä, liikkuu erittäin hyvällä 
askeleella, hyvä luonne. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin urosmainen, vahva luusto, kompakti, hyvä pää, oikea silmäluomi voisi olla tiiviimpi, hieman liikaa 



huulia, oikea hampaisto, kaunis kaula ja ylälinja, oikea häntä, rintakehä hyvin kehittynyt, oikeat kulmaukset ja 
sivuliikkeet, erinomainen karva ja luonne. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 15.5. Rauli Markelin VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Lähtö 
makaukselta valjaista ohjaten liikkeelle, Saukki jäljestää maavainua käyttäen mukavaa kävelyvauhtia kaksi 
osuutta lähes jäljen päällä, kolmannella ja neljännellä muutama polveilu jäljen molemmin puolin; ensimmäisellä 
kulmalla, jolla katkos, jatketaan noin 20 metriä suoraan, josta palataan ilmavainulla jäljelle; toinen ulkokautta 
kaartaen ja kolmas tarkistuslenkillä; kolmas makaus ohitetaan, muut merkataan mallikkaasti; sorkan nuuhkii ja 
jäi viereen. Virolahti 29.5. Rauli Markelin VOI 0 (0 pist). Rauhoittelun jälkeen ohjataan valjaista jäljelle jota ede-
tään maa- ja ilmavainulla reipasta kävelyvauhtia, kaikilla osuuksilla paikoin jäljen sivuilla tarkistellen ja polveillen; 
makuista ensimmäinen ohi, muut merkataan hyvin; ensimmäinen ja kolmas kulma jäljen mukaisesti; toista, jolla 
katkos, haetaan laajalti mutta ei selviä; ennen sorkkaa poistuu kahdesti määrätietoisesti jäljeltä ja koe keskeytyy; 
harjoitellen sorkalle jonka haisteli ja jäi viereen. Pyhtää 3.7. Jukka Kuparinen VOI 2 (a-6, b-6, c-8, d-9, e-3, f-3 = 
35 pist). Rauhoitettu ohjattu lähtö, koira aloittaa innokkaasti jäljestämään hieman hosuen; ensimmäinen osuus 
hyvin, ensimmäisellä kulmalla alkaa pyöriminen mikä johtaa lopulta hukkaan koiran ylittäessä jäljen pariin ker-
taan noteeraamatta sitä; jatkossa pyöriminen jatkui ja toisena olleen katkokulman selvittämisessä kesti aikaa; 
kaksi viimeistä osuutta ja viimeinen kulma meni hyvin, kaikki makuut koira ylittää vain nopeasti nuuhkaisten; kaa-
dolle tuli takakautta kiertäen ja se kiinnosti; tänään liika innokkuus pilasi suorituksen. Luumäki 7.8. Leena 
Kähkönen VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Koirakko tutkii lähtömakauksen yhteistyössä, kehuen 
maavainuiseen jäljestykseen joka etenee aaltoliikkeellä hyvin jäljen päällä ja tuntumassa; makauksista kaksi 
ensimmäistä vauhdista nopaten ja kaksi viimeistä pysähtyen; ensimmäinen normikulma takalenkillä hakien; 
toinen, jolla katko, vaivattomasti veretyksen loppuun ja saapasuraan tukeutuen löytyy veretyksen alku; kolmas 
normikulma oiotaan ensin sisäkautta noin 20 metriä oikaisten mutta palataan toteamaan kulma; kaato kiinnostaa 
ja työtehtävä on saatu päätökseen; tämän päivän pistesaldoa vähentää pienet puutteet parilla makauksella ja 
epävarma työote kulmalla tarkisteluineen; miellyttävä suoritus koirakolta. Pyhtää 14.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 
0 (0 pist). Saukki ohjataan jäljelle ja alkaa mukavavauhtinen jälkityö; ennen ensimmäistä makausta koira poistuu 
jäljeltä määrätietoisesti, hukka; palautuksen jälkeen makaus merkataan ja hyvin kulmalle joka ratkeaa laajalla 
kaarroksella; kulman jälkeen Saukki pyörii jäljen sivussa ja jäljestys ei etene, hukka; palautuksen jälkeen hetki 
hyvää jäljestystä ja koe keskeytyy koiran ottaessa paluujäljen; mennään harjoitellen loppuun; Saukki osoitti 
osaavansa jäljestää mutta tänään metsän muut hajut veivät voiton verijäljestä. Kouvola 25.9. Pasi Kemppainen 
VOI 2 (a-5, b-6, c-5, d-11, e-3, f-4 = 34 pist). Koira tutkii alun ohjaajan kanssa, sitten lyhyellä narulla ohjaten 
jäljelle; pääosin maavainuinen koira etenee reipasta kävelyvauhtia jälkiuralla, matkan varrella vain pari narun 
mittaista tarkistusta ja yksi hieman laajempi lenkki; ensimmäisen kulman katko selviää laajenevin lenkein mutta 
vaatii hieman aikaa; toinen kulma jäljen mukaisesti ja kolmas laajalla taustan tarkistuksella; makuista ensimmäi-
nen, toinen ja neljäs hyvin osoittaen, kolmas hivenen hätäisesti pysähtyen; hieman ennen sorkkaa saa siitä ilma-
vainun mutta haku menee pitkäksi ja päädytään sorkan tuontijäljelle ja aina hukkaan saakka; palautus puhtaalle 
lopulle ja suoraan sorkalle, sitä tutkimaan jääden; innokas itsenäinen jäljestäjä jota viimeiset metrit harmittavasti 
koettelivat. 
 
CARRIER BLUE OF FREEDOM 30690/15 s.2.5.2015 i. Lt & Lv Mva Isabeau Black Petrs e. Fi & Ee & Lv & Lt & 
Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt Jmva LvJV-11 LtJV-11 Finemoon Worldwide Sight kasv. Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, nuori 
narttu jolla hyvät mittasuhteet, jännittää esiintymistä, oikealinjainen pää, kuono saa vielä täyttyä, tummat hieman 
syvällä olevat silmät, ilmettä häiritsee avoimet luomet, rintakehä saa vielä vahvistua, hyvä raajaluusto, tasa-
painoinen raajarakenne, yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä hyvä askelpituus mutta jään kaipaa-
maan cockerin iloisuutta, hyvä turkki. 
 
CLAREMARK NEVER PARK HERE 47543/14 s.16.8.2014 i. Fi & Cr & Ph & Ee & Ge & Ro & Cy & Bg & Md & 
Mk Mva Claremark Just For Fun e. Fi & Hr Mva Rancecraig My Fair Lady kasv. Elisa Kangaskoski 
Näyttelyt: Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan sopiva, kookas uros, voimakas pää, melko voimakas otsapenger, hyvä kaula, lyhyt olkavarsi, vahva 
selkä, rintakehää saisi olla hieman enemmän, hyvät takaraajat, liikkuu kevyesti. Joensuu RN 3.9. Jouko 
Leiviskä AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, ilmavalta vaikuttava neliömäinen uros, 
riittävä kaula mutta suorat lavat häiritsevät ylälinjaa, hieman turhan voimakas otsapenger, pyöreähkö kallo, 
kauniit silmät, löysähköt huulet, eturaajat voisivat olla suoremmat, riittävä reisi, korkeahkot kintereet, runko 
tarvitsee lisää volyymiä, hyvät käpälät, liikkeessä hieman takakorkea, samoin liike voisi olla tehokkaampi. 
 
COASTLINE JOHNNY B.GOOD C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl & Lv & Balt 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: Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very good size of dog and very coupled appearance and stands four square, pleasing head, eye 
and expression, excellent depth of chest, well sprung ribs, correct topline, well angulated hindquarters, moves 
soundly with reach and drive. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunis rotunsa edustaja, erinomaiset mittasuhteet, koko, tyyppi sekä luusto, kaunis pää, hieman 
unelias ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, kaunis hyvin 
hoidettu turkki, erittäin kauniit ryhdikkäät liikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VAL ERI 4 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Classic cocker in his every part but small in size and feminine overall, 
true mover. 



 
COCKERGOLD I’M STILL THE ROCKSTAR C.I.E 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: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Maskulint huvud, lite djup låpp, stark kropp, utmärkt överlinje och svans, stabil bak, 
mycket bra välskött päls, harmoniska rörelser. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO ERI 2 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced cockery blue, attractive masculine head with good depth 
of muzzle, reasonable neck and shoulders, good upper arm, good straight front, tight feet, compact tight ribbed 
body, strong well angulated quarters, moved soundly and positively, good topline, well presented. Tammela KR 
11.6. Juha Kares AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Todella komea, mittasuhteiltaan 
erinomainen, aavistuksen laihassa kunnossa oleva näyttävä uros, hyvä purenta, maskuliininen pää ja ilme, 
kaunis ylälinja, hyvä luusto ja rintakehä, kaunis turkki, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, sujuvat helpot 
liikkeet, tahtoo hieman tiputtaa päätään liikkeessä, kauniisti esitetty, erittäin kaunis kokonaisuus seistessä. Mänt-
sälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice overall impression, lovely head and expression, correct bite, correct length of neck, strong level back, 
well developed chest and body, well angulated in front and rear, not shown in best coat condition, excellent 
mover with reach and drive. 
 
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: Luumäki 15.5. Rauli Markelin VOI 0 (0 pist). Topi ohjataan jäljelle, jäljestys on maa- ja ilma-
vainuista reipasta kävelyvauhtia; ensimmäisellä osuudella tarkistellaan sorkan jälkiä jäljen molemmin puolin 
hukkaan saakka; toisen osuuden lopussa kaksi määrätietoista poistumista riistan jäljille ja koe keskeytyy; 
molemmat makaukset merkataan hyvin ja kulma jäljen mukaisesti. 
 
CRAB APPLE’S CAFÉ MOCHA 24972/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On 
Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola PN 2.10. Marja Talvitie BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä pään 
pituus, erinomainen kaula, hieman pysty olkavarsi, hyvä rungon malli, lyhyehkö ja liian laskeva lantio ja hieman 
liian alas kiinnittynyt häntä jota käyttää hyvin, voisi liikkua paremmalla takapotkulla, tulossa hyvä karva. 
 
CRAB APPLE’S CHOCOLATE SHOT 24970/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze 
Whiskey On Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola PN 2.10. Marja Talvitie BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Edestä hieman löysä, muuten hyvin liikkuva, hyvä pää ja ilme mutta kuono ei saisi olla yhtään 
lyhyempi, hyvin kulmautunut etuosa ja hyvä runko, hieman lyhyt lantio ja hyvät takakulmaukset, aavistuksen alas 
kiinnittynyt häntä, tulossa hyvä karva. Helsinki PN 10.12. Virpi Montonen PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Herttainen, hyvät mittasuhteet omaava urospentu joka saa vielä ajan myötä tiivistyä, hyvä pää, 
silmät voisivat olla hieman tummemmat, riittävästi kulmautunut, lavat voisivat olla viistommat ja eturinta 
selvempi, hyvä luusto, liikkuu riittävällä askelpituudella reippaasti, kauniisti kunnostettu. 
 
CRAB APPLE’S ESPRESSO 24971/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On 
Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola PN 2.10. Marja Talvitie BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kovin niukasti 
edestä ja takaa kulmautunut, kuitenkin vielä hyvän tyyppinen nuori mies, hieman liikaa huulia, muuten hyvä pää, 
hyvä rungon malli, lyhyt ja liian laskeva lantio, vielä pentuturkki, liikkuu kovin lyhyellä askeleella ja löysästi 
edestä, tarvitsee aikaa. Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Almost 7 months, masculine head, good stop, nice expression, correct bite, I prefer more cranio 
lateral axis, high in shoulders for the age, short neck, front feet turn out, I prefer more angulation behind and 
better topline, moved well for the age. 
 
CRAB APPLE’S FOOTBALL MANAGER 46318/15 s.9.8.2015 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s 
The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Helsinki PN 16.4. Rune Fagerström PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, hyvä 
koko, toivon että vielä kasvaisi hieman korkeutta, kaunis hyvän mallinen pää jossa sopiva pituus ja vahvuus, 
hyvät silmät ja ilme, kaunis kaula, sopiva eturinta, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, voimakkaat 
takakulmaukset, sopiva luusto, käpälät ok, liikkuu erittäin vaivattomasti maatavoittavin askelin, kaunis ylälinja, 
miellyttävä käytös, hyvin esitetty. 
 
CRAB APPLE’S FOOTBALL STAR 46321/15 s.9.8.2015 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s The 
Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Mikkeli 13.8. Hanna Lahtinen SPA 0. 
 
CRAB APPLE’S GOALKEEPER 46317/15 s.9.8.2015 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s The Fizz 
kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8 kk, erittäin hyvin kehittynyt tasapainoinen urospentu, erittäin kauniit sivuliikkeet, hyvä pään pituus, hieman 



takaluisu kallo, vielä kevyt kuono-osa, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, tyylikäs kaula, kaunis ylälinja, tasa-
painoiset kulmaukset, hyvä luusto, hyvä karvapeite. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen JUN ERI 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet ja vahva luusto, kaunis ylälinja, hyvä pää, hieman löysyyttä 
silmäluomissa, erinomaiset kulmaukset ja hyvin moitteettomat liikkeet. 
 
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: Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, 
erittäin hyvän tyyppinen, hyvän mallinen pää, hyvä ilme, hyvä kaula, eturinta voisi olla voimakkaampi, sopiva 
luusto, hieman litteät tassut, runko voisi olla täyteläisempi, hieman luisu lantio, riittävät kulmaukset, liikkeiden 
tulee tasaantua. Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä-
päinen uros jolla kaunis kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja eturintaa saisi olla enemmän, hyvä 
runko, köyristää lanneosaa liikkeessä liikaa, erittäin hyvä luusto, hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, 
miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.8. Karla Sohlman AVO 2 (a-3, b-5, c-4, d-14, e-3, f-3 = 32 pist). Nici tutkii lähtö-
makauksen ja saatetaan veriuralle hyvin, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään tilanteen mukaan maa- 
sekä ilmavainua; ensimmäinen osuus teettää töitä, pyöritään ja hyöritään jäljen molemmin puolin ja yksi näistä 
pyörähdyksistä johtaa hukkaan asti; uuden yrityksen jälkeen pyörähdysten saattelemana kulmalle asti; makuu 
merkataan ja pienellä kaarroksella uudelle osuudelle; nyt Nici on saanut päivän työtehtävästä käsityksen  ja 
porskuttaa kaksi viimeistä osuutta melko jälkitarkasti; jokusten pyörähdysten ja pistojen saattelemana kaadolle 
asti, se kiinnosti; toinen kulma mennään pienellä kaarroksella makuun tutkimisen jälkeen; Nicin alun epävarmuu-
den jälkeen perässä oli ilo kävellä; se osoitti omistavansa jälkikoiran nenän; kun kokemusta tulee lisää, ongelma 
varmaan häviää ja narunjatkeen lenkitys vähenee; hyvä Nici. 
 
CRAB APPLE’S HIAWATHA 11153/15 s.24.11.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple’s White Chocolate kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta JUN ERI 2 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Tyypiltään erinomainen, tyylikäs nuori uros, erinomaiset mittasuhteet, kaunislinjainen pää, hyvä ilme, 
hyvä kaula, tiivis ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, ikäisekseen hyvä runko, erinomainen karvan 
laatu, kauniisti kunnostettu karvapeite. Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 1 SA PU2 SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Proper breed type with correct head, well set ears, slightly straight in 
shoulders, correct length of body, excellent cat feet, moves ok, well presented. Kotka KV 18.6. Rainer 
Vuorinen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko pitkärunkoinen uros, hyvä pään muoto, 
lyhyehkö kaula, hyvät kulmaukset ja runko, liikkuu hyvin sivulta ja takaa, edessä löysyyttä, karhea karva. 
Helsinki KR 28.8. Kitty Sjong, Tanska NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head, 
correct bite, well placed ears and eyes, good neck, strong topline and tailset, well angulated in front, enough in 
rear, good hocks, correct bone, acceptable coat texture, movement could be a bit more elegant and free, looks 
heavy on the move, acceptable temperament. 
Taipumuskokeet: Luumäki 23.7. Meerit Kuparinen SPA 0. Hämeenlinna 27.8. Anu Kokkarinen SPA 0. Sosiaa-
linen käyttäytyminen: hyväksytty. Hessu on iloinen, utelias, vilkas nuori cockeri; se tulee hyvin toimeen kaikkien 
kanssa. Haku ja laukaus: hylätty. Suppeaa hakua; Hessu liikkuu lähellä ohjaajaa ja tekee muutaman pisto-
maisen haun; laukauksen jälkeen haku suppenee entisestään; antaa kytkeä itsensä. Jäljestys: hyväksytty. Hes-
sulle näytetään alku ja se aloittaa varman, pääosin maavainuisen työskentelyn; kulman selvittää hyvin; tulee 
suoraan fasaanille, jonka nuuhkaisee nopeasti; reipas itsenäinen suoritus. Vesityö: hyväksytty. Innokas uimari; 
tuo pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hessu on hyvin tottelevainen. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
rauhallista vähäeleistä yhteistyötä. Loppi 3.9. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Hes-
su on eloisa koira; se haukkuu koko tutustumishetken; se antaa lopulta koskettaa itseään. Haku ja laukaus: 
hylätty. Hessu aloittaa haun ohjaajan rinnalla, tekee muutaman piston mutta ei innostu; laukausta se säpsähtää 
mutta ei pelkää; into lopahtaa laukauksen jälkeen täysin. Jäljestys: hyväksytty. Hessu ohjataan alkuun ja aloite-
taan jälkitarkka maavainuinen työskentely; kulmalla pyörähdys; kaato nuuhkitaan huolellisesti. Vesityö: hyväk-
sytty. Hessu ponkaisee innokkaasti veteen ja tuo riistapukin ohjaajalle; hyvä uimari. Tottelevaisuus: hyväksytty. 
Tottelee vaikeuksitta. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hessu on hakuosuudella ohjaajan lähituntumassa peri-
aatteella kaveria ei jätetä, muuten yhteistyö sujuu. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 15.5. Mari Myllynen AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-14, e-2, f-5 = 45 pist). Tutkittu alku-
makaus josta hyvin ohjattuna rauhalliseen mutta tehokkaaseen maavainuiseen jäljestykseen; jokaisella osuu-
della muutama tarkistuslenkki ja pikkutuumailut, muuten jälkitarkkaa; molemmat kulmamakuut hyvin merkaten, 
kulmat hyvin; kaadolle tultaessa hieman mietittiin mutta lopulta kaadolle ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikut-
taa tarkistuslenkit, tuumailut ja pieni epäröinti kaadolle saavuttaessa; loistava jälkityö koirakolta, tästä on hyvä 
jatkaa. Pyhtää 3.7. Leena Kähkönen AVO 1 (a-5, b-9, c-9, d-14, e-3, f-5 = 45 pist). Lähtömakaus tutkitaan, ohja-
tusti maavainuiseen jäljestykseen; ensimmäisen osuuden työskentely on vahvistusta vaativaa ohjaajalta ja sitä 
annetaan sopivasti; ensimmäinen kulma hienosti suunnassa, makaus pysähtyen; toisella osuudella kysellään 
hieman vähemmän ja työskentely on jo itsenäisempää; toinen kulma makauksineen hyvin, vaivatta; viimeinen 
osuus oikein mallikasta jäljestystä; kaato kiinnostaa ja työskentely päättyy; koiran jäljestys on tänään loppua 
kohti paranevaa ja varmempaa; pisteisiin vaikuttavat kyselyt ja tuen haku ohjaajalta, muutoin mallikas suoritus 
koirakolta. Luumäki 22.7. Jukka Kuparinen VOI 0 (0 pist). Hyvä ohjattu lähtö; koko ensimmäinen osuus hyvää 
jälkitarkkaa etenemistä, makuukin merkittiin hienosti; kulman oikaisi reilusti ja jatkoi seuraavan osuuden yli niin 
pitkään että tuli hukka; palautuksen jälkeen jatkoi hyvin, makuu osoitettiin nopeasti; sen jälkeen alkoi pyöriminen 



mikä johti toiseen hukkaan; toisena ollut katkokulma ei selvinnyt vaan koira alkoi makailemaan haluttoman 
näköisesti; koe keskeytettiin ja tultiin harjoitellen loppuun; hyvä innokas koira mikä tarvitsee lisää harjoitusta. 
 
CRAB APPLE’S JÄGERMEISTER 19206/12 s.31.1.2012 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Iitti RN 29.5. Reia Leikola-Walden KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan 
kokoinen miehekäs uros, hyväilmeinen pää jossa hieman takaluisu kallo, hyvä kaula, hyvä luusto, riittävästi 
kulmautunut etuosa, hyvä runko ja takaosa, ylälinja voisi olla tiiviimpi, liikkuu hieman lyhyellä taka-askeleella ja 
toivoisin hieman paremman ylälinjan liikkeessä, erinomainen turkki, innokas ja iloinen luonne. Kotka KV 18.6. 
Rainer Vuorinen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas uros joka hieman tuhdissa kun-
nossa, hyvä pään muoto, lyhyehkö kaula, hyvät kulmaukset, kaulanahkaa saisi olla vähemmän, hieman löy-
syyttä edessä, liikkuu muuten hyvin, kova poika hössöttämään. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla KÄY ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, silmät ja korvat, kuono saisi 
olla hieman pidempi, erinomainen kaula ja selkälinja, hyvä hännän kiinnitys, hyvä eturinta, vahva runko, riittävä 
luusto, hyvät käpälät, hyvä karvapeite, hieman pulskassa kunnossa, liikkuu hieman raskaasti ja askel saisi olla 
pidempi. Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Gute 
proportioniert und bemuskelt Rüde, der Kopf könnte etwas eleganter sein, ein wenig langer Korper, sehr korrekt 
Rute, gute Bewegung. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 15.5. Mari Myllynen AVO 2 (a-3, b-6, c-6, d-9, e-3, f-3 = 30 pist). Koira rauhoitetaan 
alkumakaukselle josta ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen reippaalla vauhdilla; ensimmäinen osuus 
kuljetaan lähes loppuun jälkitarkasti kunnes poiketaan jälkiuralta, käväistään toisella osuudella, kierretään kulma 
takakautta, törmätään ensimmäiseen osuuteen ja lähdetään paluujäljelle, hukka; uusi aloitus puhtaalta jäljeltä 
toiselta osuudelta; osuus kuljetaan kaarrellen, toinen kulmamakuu nopeasti merkaten, kulma laajalla taka-
kaarteella; kolmas osuus laajoin kaarteluin, joista yksi käväisee hukan rajoilla; kaadolle sivusta ja se kiinnosti; 
tänään pisteisiin vaikuttaa hukka, jonka takia ensimmäinen kulmamakaus jää merkkaamatta, vajavaisesti 
merkattu toinen makaus, pitkäksi mennyt toinen kulma ja hukkaa hiponut kaarros; koira osaa jäljestää erittäin 
mallikkaasti halutessaan, lisää harjoitusta riistarikkaassa maastossa niin varmasti tuloksetkin paranevat. Pyhtää 
3.7. Leena Kähkönen AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtömakauksen tutkiminen ja kannustaen maavainuiseen jäljes-
tykseen, joka etenee osin jäljen päällä, osin tarkistellen jäljen sivuun; ensimmäisen osuuden lopulla tieuran ylitys 
ja nuolukiven läheisyys houkuttaa koiraa kaksi kertaa hukkaan kehoituksesta huolimatta; ensimmäinen kulma-
makaus pysähtyen ja toinen osuus löytyy helposti suunnassa; toinen osuus hyvää uskollista jäljestystä mutta 
toinen kulma makauksineen teettää paljon töitä, lopulta makaus osoitetaan ja ulkokautta löydetään viimeinen 
osuus; tarkempaa työskentelyä mutta ajourat kera sorkan jäljen ovat liikaa, viimeinen hukka, koe keskeytyy; 
harjoitellen sorkalle, joka kiinnostaa; lisää harjoitusta niin uskollisuus tehtävälle vakiintuu. 
Luonnetesti: Hamina 4.9. Johanna Cederlöf ja Anu Hatunpää LTE (191 pist). 
 
CRAB APPLE’S LINESMAN 46319/15 s.9.8.2015 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s The Fizz 
kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Kaunis nuori koira, hienot mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, erinomainen ylälinja ja häntä, vahva raajaluusto, 
hieno silkkinen karva, puhtaat liikkeet. 
 
CRAB APPLE’S MR REFEREE 46320/15 s.9.8.2015 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s The Fizz 
kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Helsinki PN 16.4. Rune Fagerström PEN 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 8 kk, hyvin tasapainoinen urosmainen kokonaisuus jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvä suku-
puolileima, kaunis hyvän mallinen pää, hyvä kaula, hyvä tilava runko, riittävä eturinta, tasapainoiset kulmaukset 
edessä ja takana, hyvä luusto, seisoo vielä hieman kapeasti edestä, normaalit liikkeet, hieno luonne, erittäin 
kauniisti esitetty. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, vahva hyvä luusto, tasapainoinen pää, hieman lyhyt kaula, tilava runko, hyvät raajat ja kulmaukset, 
hyvät liikkeet. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, 
hyvä koko, hyvät uroksen mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, hyvä kuono-osa jossa paksut huulet, kallo ei saa 
tulla syvemmäksi, hyvä kaula, hyvä kalteva lapa, eturinnan ja rintakehän alaosan tulee vielä kehittyä, rintakehä 
saisi olla malliltaan hieman pidempi, hyvä lantio, sopivat takakulmaukset, hyvä ylälinja, erinomainen luusto, 
hyvät tiiviit käpälät, riittävä karva, normaalit liikkeet, hyvä koira joka tarvitsee lisää aikaa. 
Taipumuskokeet: Luumäki 23.7. Meerit Kuparinen SPA 1. 
 
CRAB APPLE’S PLAYMAKER 46322/15 s.9.8.2015 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s The Fizz 
kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kemijärvi RN 2.4. Pekka Teini PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lupaava urospentu jolla vankka sopusuhtainen runko, ikäisekseen erinomainen turkki ja hyvät liikkeet, hyvä 
kuono-osa, hieman voimakas otsapenger, erinomainen rintakehä, hyvä hännän kiinnitys, matala kinner, hyvät 
kulmaukset. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärunkoi-
nen nuori jolla tasapainoinen pää, hieman lyhyt kaula, hyvät kulmaukset ja hännän kiinnitys, vapaat liikkeet. 
Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely head, correct eye, rims tight, nice ears, nice neck, good ribs, strong loin, good angulations, very nice coat 
and colour, moves with extension and drive keeping level topline standing and moving, using tail all the time. 
Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila JUN ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 



nuori uros, kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvä ylälinja, hyväasentoiset 
raajat, erittäin hyvä suora karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kalajoki RN 27.8. Tanya Ahlman-Stockmari 
JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen hyvän kokoinen uros, neliömäiset rungon mitta-
suhteet, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, voimakas otsapenger, toivoisin suoremmat eturaajat ja 
korostuneemman eturinnan, lyhyt rintakehä, hyvä karvapeite ja käytös, hyvä häntä, liikkuu riittävällä ulottu-
vuudella sivusta. 
 
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: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct 
type, over medium size, correct proportions of head, pronounced lips, correct expression, good neck and topline, 
needs more volume of body, correctly angulated, moves well, enough temperament. Seinäjoki KV 22.10. 
Tarmo Viirtelä AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reilun kokoinen, hieno pää ja ilme, purenta ok, 
hyvä korvien kiinnitys, hyvä kaula, mallikas etuosa kulmiltaan mutta liian kapea, hieman litteät tassut, vahva 
runko, riittävän pituinen rintakehä, pitkä lanne, hyvä häntä ja takaosa, karva saisi olla kiiltävämpi, kauniisti 
kunnostettu, veivaavat etuliikkeet, hyvä ryhti ja taka-askel, iloinen käytös. 
 
DAVICO WIZARD WHISTLER Fi Jva Fi Kva-J 21964/12 s.26.2.2012 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. 
Fi Kva-J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Virolahti 29.5. Rauli Markelin VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-8, e-3, f-4 = 40 pist). Rauhoituksen 
jälkeen lyhyellä narulla jäljelle; Poika jäljestää maa- ja ilmavainulla käyttäen reipasta kävelyvauhtia; kaikilla 
osuuksilla lenkkejä, tarkistuksia ja polveilua jäljen molemmin puolin; ensimmäinen kulma, jolla katkos, parilla 
lenkillä, toinen rengastaen ja kolmas ulkokautta kaartaen; makuista toinen linnunpesän vuoksi lyhyellä narulla yli, 
muut ohi; sorkan nuuskii ja jää viereen. Iitti 9.7. Mari Myllynen VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-9, e-3, f-4 = 41 pist). Koira 
tutkii alkumakauksen, josta ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen maastoon sopivalla vauhdilla; ensim-
mäinen osuus jäljellä tai sen tuntumalla, ensimmäinen makaus vierestä ohi, ensimmäinen kulma lenkillä hyvin; 
toinen osuus jälkitarkkaa, vain yksi isompi pisto, toinen makaus merkaten, toinen kulma, jolla katko, oikaistaan 
ennen veretyksen loppua uuden osuuden alkuun; kolmas osuus teettää työtä kaarteluin ja pyörähtelyin, kolmas 
makaus ohi, kolmas kulma tarkasti; neljäs osuus jälkitarkkaa kunnes osuuden loppupuolella laajat rengastukset, 
neljäs makaus vain noppaisten; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa tarkistelut, työläs 
kolmas osuus, ensimmäisen ja kolmannen makauksen ohitus ja neljännen makuun vajavainen merkkaus ja 
oikaistu kulma. Miehikkälä 31.7. Leena Kähkönen VOI 0 (0 pist). Lähtömakaus tutkien, ohjaten suuntakrepille, 
koira jäljestää tänään hyvää vauhtia aaltoillen jäljen tuntumassa; ensimmäinen makaus osoittaen, ensimmäinen 
kulma haetuttaa ja lenkityttää paljon mutta lopulta toinen osuus löytyy; toinen makaus osoitetaan ja edetään 
toiselle kulmalle joka koituu haasteeksi, ajaudutaan kauas, ensimmäinen hukka; kolmas osuus sukeltaa hakkuu-
aukolle jossa paahteisessa kelissä pyöritään hakien; tuomari keskeyttää kokeen työskentelyn puuroutumisen ja 
ajan vuoksi; tänään takkusi jälkityö. Luumäki 7.8. Leena Kähkönen VOI 1 (a-4, b-10, c-10, d-11, e-3, f-5 = 43 
pist). Lähtömakaus todetaan, ohjaten maavainuiseen jälkityöhön joka etenee reipasta kävelyvauhtia jäljen päällä 
ja aaltoillen molemmin puolin; makauksista ensimmäinen ja kolmas hyvin osoittaen, toinen ja neljäs ohi ja yli; 
ensimmäisellä kulmalla oleva katko lenkityttää veretyksen lopusta kahteen kertaan, haetaan vauhtia kulmalta ja 
uusi osuus löytyy; kaksi normikulmaa vaivatta, toinen laajemmalla taustan tutkinnalla ja kolmannella enää puolet 
pienempi lenkki; kaadolle koira pysähtyy osoittaen annetun tehtävän päättyneen; tänään koira tarvitsi ohjaajan 
kehoituksia katkokulman ratkaisemisessa sekä toisen osuuden tuntumassa, jotka verottavat pistesaldoa samoin 
kuin huolimattomuus kahdella makauksella, muutoin mallikas äänetön suoritus. 
Hirvikoirien jäljestämiskokeet: Luumäki 30.10. Jukka Lindholm HIRV-J1, paljas maa. 
 
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: Lappeenranta 29.5. Mari Myllynen VOI 0 (0 pist). Koira rauhoitetaan lähtömakaukselle 
josta ohjattu lähtö reipasvauhtiseen jälkityöhön maa- ja ilmavainua käyttäen; ensimmäinen osuus edetään 
rengastaen jäljen päällä ja sivuilla, ensimmäinen makaus vain hidastaen, ensimmäinen kulma takalenkillä; pian 
toisen osuuden alussa riista pyörittää koiraa jäljen sivussa aina hukkaan saakka; uusi alku, nyt jälki tarkempaa, 
toinen makaus rengastetaan ja lopulta ylitetään, toinen kulma, jolla katko, ei selviä kovasta yrityksestä huoli-
matta, toinen hukka; uusi alku kolmannelta osuudelta, nyt yhtä kaarrosta lukuunottamatta jäljellä tai sen tuntu-
malla, vauhti vain hidastuu, kolmas makaus ohi, kulma kaarteella; neljäs osuus pyörähtelyin jäljen molemmin 
puolin, neljäs makaus yli; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; aika kumminkin oli ylittynyt reilusti ennen kaatoa joten 
tuomari keskeytti kokeen; tänään riista vei koiraa, harjoittelulla riistarikkaassa maastossa jälkiuskollisuus 
paranee. 
 
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: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3½-vuotias uros, tyyppi erinomainen, hyvä ylälinja, oikealinjainen pää jossa hyvä pituus, hyvät tummat silmät, 
hyvä vahva kuono, hyvä huulilinja, erinomainen eturinta, hyvä raajaluusto, tilava rintakehä, aavistuksen pitkä 
lanne, hyvä takaosa, hieman suorat olkavarret, kaunis turkki ja hapsut, hyvin kannettu häntä, liikkuu joka 
suhteessa hyvin. Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomainen uros jolla kaunis ilmeikäs pää, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, erinomainen ylälinja, hyvin 



kulmautuneet raajat, erittäin hyvä karva, liikkuu erinomaisesti, erittäin hyvä iloinen luonne. Tampere KV 30.4. 
Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra huvud och uttryck, det 
finns mycket skuldravinkel men framskjuten, mera massa önskas en kortare länd, typiskt temperament, väl-
musklad, välskött bra päls, har aktivt rörelsen. Mikkeli RN 14.5. Hannele Jokisilta VAL ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, hyvän mallinen pää jossa riittävä vahvuus, riittävästi kulmautunut 
edestä ja takaa, kokoon sopiva luusto, turhan lyhyt rintakehä, toivoisin vankemman rungon, erinomainen luonne, 
kaunis karva, liikkuu leveästi edessä. Hamina KV 22.5. Arja Koskelo VAL ERI 2 SA PU2 VACA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunispäinen maskuliininen uros jolla erinomainen luusto, hyvin kehittynyt 
eturinta, hyvät tassut, tasapainoiset kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, erinomaiset tehokkaat liikkeet, hyvä 
karvan laatu, miellyttävä luonne. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 4-vuotias, erinomainen tyyppi ja koko, hyvä sukupuolileima, kaunis hyvän mallinen pää, sopiva 
otsapenger, hyvät silmät ja ilme, kaunis kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, hieman 
löysyyttä kyynärpäissä, hyvä ylälinja, oikea hännän kiinnitys, erinomainen luusto, kinner saisi olla matalampi, 
hyvät käpälät, erinomaiset sivuliikkeet, riittävä karva, hyvä karvan laatu, hyvä luonne. 
 
DAZZLINGTAILS DIAMOND IN THE SKY 57073/12 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 
Luonnetesti: Kitee 13.8. Lea Kilpeläinen ja Tapio Knuutinen LTE (204 pist). 
 
DAZZLINGTAILS EXTRA SPECIAL 35380/13 s.21.5.2013 i. Fi & Ee Mva Benchmark Indigo e. Benchmark 
Chill’N Thrill kasv. Mari Hotti 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 29.5. Mari Myllynen AVO 2 (a-3, b-7, c-6, d-14, e-3, f-3 = 36 pist). Koira tutkii 
lähtömakauksen josta ohjattuna hyvävauhtiseen maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen; ensimmäisellä osuudella 
edetään jäljellä parilla tarkastuspyörähdyksellä ja loppuosuudesta ajaudutaan ensiksi kauas jäljen sivuun, takai-
sin jäljelle, siitä paluusuuntaan ja lopulta sivuun pyörimään, hukka; uusi aloitus ja työskentely muuttuu jälki-
tarkaksi lukuunottamatta yhtä vilvoitteluhetkeä jossa samalla tarkastettiin lenkillä jäljen sivussa oleva suo kol-
mannen osuuden loppupuolella; molemmat makaukset hyvin merkaten, kulmat hyvin; kaadolle suoraan ja se 
kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa tarkistelut ja hukka; erittäin lahjakas jäljestäjä, tästä on hyvä jatkaa, lisää 
vaan harjoittelua. 
 
DAZZLINGTAILS GENTLEMAN LIKE DADDY Fi Mva 37912/14 s.12.6.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva Fenbrook 
Change Is Gonna Come e. Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva Barecho Four Wheel Drive kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP1 BIS1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros jolla erittäin hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko ja 
luusto, tyylikäs ylälinja, eturintaa voisi olla aavistus enemmän, hyvälaatuinen karva, erinomaiset liikkeet, 
miellyttävä käytös. Mikkeli RN 14.5. Hannele Jokisilta NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vankka maskuliininen kokonaisuus, hyvä pään malli ja ilme, toivoisin paremmat kulmaukset eteen sekä taakse, 
sopiva luusto, lyhyt rintakehä, runko saa täyttyä iän myötä, ei parhaassa karvassa tänään, hyvä luonne, liikkuu 
hyvin. Hamina KV 22.5. Arja Koskelo NUO ERI 2 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin kaunispäinen ja kaunisilmeinen uros, eturinta saisi olla selvempi, tasapainoiset kulmaukset, oikean 
mallinen rintakehä ja hyvä hännän kiinnitys, hyvä karvan laatu ja rungon mittasuhteet, hieman liikaa 
kaulanahkaa, erinomaiset liikkeet. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunisilmeinen pää jossa nahkaa, lapa voisi olla viistompi ja ja etuosa 
kulmautuneempi, hyvä luusto, erinomainen runko, hieman pitkä lanneosa, hyvä takaosa, turhan pehmeä ja 
runsas karva, liikkuu hyvin säilyttäen ryhtinsä. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta KÄY ERI 1 SA PU1 
SERT FI MVA CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka maskuliininen kokonaisus, hyvä 
pään malli, miellyttävä ilme, hieman kaulanahkaa, riittävät kulmaukset, sopiva luusto, hyvä runko ja karvan laatu, 
saisi seistä vielä vankemmin etujaloillaan, liikkuu takaa hyvin, aavistuksen korkea etuaskel. Riihimäki KV 4.9. 
Reia Leikola-Walden KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas oikealinjainen uros, 
voimakas oikealinjainen pää, hieman liikaa kaulanahkaa, vahva luusto, hyvä kaula ja ylälinja, hieman suora 
olkavarsi, toivoisin hieman eturintaa, tilava runko, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet, erinomainen turkki ja iloinen 
luonne. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias 
kookas uros jolla erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, hyvän mallinen pää joka ei saa tulla 
raskaammaksi, sopiva otsapenger, hyvät silmät, erinomainen kaula, olkavarsi saisi olla kaltevampi, ikäisekseen 
riittävä runko, sopivat takakulmaukset, hyvä luusto, vielä hieman kapea edestä ja etukäpälät työntyvät hieman 
ulos, erinomainen luusto, liikkuu hyvin sivulta, riittävä karva, hyvä luonne. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, 
Iso-Britannia VAL ERI 3 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type and well balanced 
throughout, best of heads with good eye and soft expression, good reach of neck setting to well placed 
shoulders, well sprung ribs, well muscled hindquarters with good bend of stifle, soundest of movements, really 
covered the ground with easy steps.  
 
DAZZLINGTAILS GREAT EXPECTATIONS 37913/14 s.12.6.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva Fenbrook Change Is 
Gonna Come e. Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva Barecho Four Wheel Drive kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 kk nuori 
narttu, voisi mittasuhteiltaan olla hieman lyhyempi, hyvä pään pituus, hyvät tummat silmät, huulet voisivaat olla 
tiiviimmät, hyvä eturinta, tilava rintakehä, hieman pitkä lanne, tasapainoisesti joskin hieman niukasti kulmau-
tunut, yhdensuuntainen edestakainen liike, sivuliikkeessä saisi astua paremmin rungon alle, hyvät hapsut ja 
turkki, hyvin esitetty. Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuoma-



riin: käsiteltävissä. Very strong working male, excellent condition and proportions, very strong masculine head 
with parallel lines and strong muzzle, lovely expression, strong neck, excellent topline, strong back and loin, 
correct tail, correct angulations, excellent typical free movement, lovely temperament. Pertunmaa RN 9.4. 
Paavo Mattila KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros, hyvä pää, kaunis ilme 
ja kaula, erinomainen runko ja luusto, sopivat kulmaukset, erinomainen karvapeite, hyvät tehokkaat liikkeet, 
miellyttävä luonne. Mikkeli RN 14.5. Hannele Jokisilta KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Voimakas maskuliininen kokonaisuus, vahva uroksen pää, voimakkaat huulet, hieman kaula-
nahkaa, vankka eturinta, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä lyhyt runko jossa sopiva vahvuus, liikkuu 
hyvin. Mikkeli RN 11.6. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen, 
oikean mallinen, sopusuhtainen uros, korkeat kintereet, muuten hyvä takaosa, lapa voisi olla viistompi ja ylälinja 
tyylikkäämpi, reilut huulet, tummat silmät, pään linjojen tulisi olla yhdensuuntaisemmat, painokkaat yhden-
suuntaiset takaliikkeet, riittävä ulottuvuus edessä, hyvä karva ja esiintyminen. Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä 
KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikea koko, mittasuhteiltaan hieman 
pitkärunkoinen uros, hyvä pään pituus ja hieman turhan paljon löysää nahkaa, hyvä kaula, ylälinjassa 
pehmeyttä, erinomainen rungon tilavuus, sopiva luuston vahvuus, kohtuulliset kulmaukset, liikkuu hyvällä askel-
pituudella, tänään ajoittain voisi olla ryhdikkäämpi, rauhallinen käytös. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-
Britannia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well made dog of good type, lovely 
bone and substance throughout, pleasing head shape with good eye and expression, very clean over the neck 
and shoulders, good depth of chest, well rounded hindquarters, sound and positive mover. 
 
DAZZLINGTAILS HOCCUSPOCCUS 20977/15 s.19.2.2015 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-14 
RigaW-15 Triplet Varangian e. Dazzlingtails Dipped In Liquorice kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
nuori uros jolla hyvän mallinen pää ja kaunis kaula, erinomainen runko ja takaosa, hyvä vahva luusto, hyvä 
ylälinja ja hyvälaatuinen karva, voisi liikkua hieman tehokkaammin, miellyttävä käytös. Mikkeli RN 14.5. 
Hannele Jokisilta JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka maskuliini-
nen kokonaisuus, hyvä pään malli, hyvä ilme, kaunis kaula ja selkälinja, hieman kaulanahkaa, sopivasti kulmau-
tunut edestä, riittävästi takaa, hyvä luusto, vankka runko joka voisi olla hieman lyhyempi, selän tulee tiivistyä iän 
myötä, hieman lyhyt taka-askel, muuten liikkuu hyvin. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia NUO 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well balanced dog of good size and type, pleasing head 
shape with good dark eye, good reach of neck set in well placed shoulders, good spring of rib, well rounded 
hindquarters with well developed second thigh, moved well. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia NUO ERI 
1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 months, roan dog, correct size and proportions, 
excellent outline and type, correct size of head and muzzle, dark soft eye, correct ear, excellent flow to shoulder, 
good depth of chest, well ribbed, strong compact loin, correct croup and tailset, good turn of stifle to well placed 
hock, movement is sound and free coming and going with good extension and drive. Jyväskylä KV 12.11. 
Nelson Segala, Brasilia NUO ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excelente macho 
azul con excelentes proporciones, correcta cabeza, lindos anteriores, presiosa posterior, se mueve libre, 
excelentes condiciones. Luokassa toiseksi tullut koira ohittu PU-luokassa parantuneilla liikkeillään, tuomarin 
sanoin: Se mueve mucho mas mejor en el clase de mejor macho. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja 
NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice head, good bite, excellent ear placement, 
strong neck, balanced front and hind angulations, deep ribcage, good quality coat, correct movement. Helsinki 
KV 10.12. Merja Ylhäinen NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, 
aavistuksen pitkärunkoinen, hyvä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, kaunis turkki, erinomaiset liikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila 
Czegledi, Unkari NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well sized strong male, excellent 
head, beautiful neck, well laid back shoulders, strong body, nicely rounded rear, I would like a bit more daylight 
under his body, moves well. 
 
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: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä nuori uros 
joka on rungoltaan vielä hieman kapea, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä, ylälinja 
saisi olla parempi, hyvälaatuinen karvapeite, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä käytös. Tornio RN 20.2. Pekka Teini 
NUO ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen ja hienosti liikkuva nuori 
uros, oikeailmeinen pää jossa erinomaiset kuonon ja kallon linjat, ikään sopiva eturinta, hyvä rintakehän 
voimakkuus, leveä lantio ja oikein kiinnittynyt häntä, hyvät kulmaukset ja matala kinner, rungonmyötäinen kaunis 
karvapeite, hieman rauhallisempi käyttäytyminen helpottaisi arvostelua. Kemijärvi RN 2.4. Pekka Teini AVO 
ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoa kookkaampi uros joka ei 
kuitenkaan ole raskas, erittäin hieno pää jossa lempeä ilme, erinomaiset kuonon ja kallon linjat, hieno ylälinja, 
hyvä hännän kiinnitys, hieno vahva rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, laadukas sileä karvapeite. 
Keminmaa RN 14.5. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, sopiva luuston vahvuus, päässä tarpeeksi pituutta, hieman jyrkkä 
otsapenger, hyvä selkälinja, hieman pysty lapa ja olkavarsi, hieman painuneet ranteet, eturinnassa tarpeeksi 
täytettä, hyvä rintakehän syvyys, pituus ja tiiviys, hyvät takakulmaukset, hyvä karvan laatu mutta karva on 
tarpeettoman pitkää mahan alla ja raajoissa. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta AVO H. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan pitkärunkoinen uros, päässä hyvä pituus mutta saisi olla kauttaaltaan 
hieman vankempi, riittävästi kulmautunut, keskivahva luusto, runko saisi olla voimakkaampi, ei parhaassa 



karvassa tänään, liikkuu takaa hyvin mutta kovin löysät etuliikkeet. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, 
Kreikka AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, correct proportions in skull and 
muzzle, could have bit longer leather of ear, level topline, could have little better angulations in front, very nice 
coat, moves sound with drive using tail. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari AVO ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good size, good temperament, good movement, beautiful head, correct bite, lovely 
eyes, well deep set ears but could be longer, well muscled neck and body but body could be shorter and topline 
bit straighter, correct legs and tail, good coat and colour. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia AVO EH 4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming boy, slightly biggish, still in balance, I’d prefer more square body, 
masculine head and expression, correct neck and shoulder, nice legs and feet, I’d prefer more forechest on him, 
nice ribs, correct topline, tailset and tail carriage, correct mover, well presented. 
 
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 Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Tornio RN 20.2. Pekka Teini JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin lupaava ja 
hyvin rakentunut ja sopivan iloinen nuori uros, oikealinjainen vielä kevyt uroksen pää, rotutyypillinen ylälinja, 
vielä niukka eturinta, hyvä rintakehän pyöreys, oikein kiinnittynyt häntä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, 
hieman matala kinner, laadukas turkki. Kemijärvi RN 2.4. Pekka Teini JUN ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen, rotutyypiltään erinomainen nuori uros, upeat kuono- ja kallolinjat, hieno 
ilme, hyvä ylälinja sekä hyvin kaareutuvat kylkiluut, erinomainen hännän kiinnitys, etuosa saa tiivistyä vielä, tasa-
painoiset kulmaukset, laadukas sileä määrältään erinomainen karvan laatu. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia 
JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type and proportions, correct type of head with 
a bit too rounded skull, expression ok, nice ears, good neck, excellent topline when standing, correct volume of 
body for his age, well angulated, moves well, correct temperament. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta JUN 
ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, valmis voimakas pää ikäisekseen, 
kallo ei saa tulla enää voimakkaammaksi, hyvä kaula ja selkälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä 
luusto, oikean mallinen runko joka toki saa vahvistua, hyvä karva, reipas luonne, liikkuu hyvin oikealla asen-
teella. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Lovely head with strong muzzle, correct ears, enough tight eyerims, compact and square body, nice chest, 
forechest and angulations, strong hocks, very nice colour and coat, moves sound with extension and drive, using 
tail all the time. Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, hyvän muotoinen pää, hyvät kulmaukset ja mittasuhteet, 
oikealaatuinen turkki, esiintyy reippaasti ja liikkuu hyvällä askeleella. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari 
JUN ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, lovely temperament, correct 
movement, very beautiful head, correct bite, good eyes and ears, elegant neck, compact square body, good 
front, excellent hindquarters, beautiful colour, excellent coat quality and grooming. Oulu KV 14.8. Dusko 
Piljevic, Serbia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming boy of correct type, size and 
balance, beautiful head and expression, correct neck and shoulders, nice legs and feet, excellent topline, tailset 
and tail carriage, really sound, showing his lovely temperament. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen NUO EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, kaunis pää ja 
ilme, hieman kaulanahkaa, toivoisin hieman pidemmän kaulan, eturintaa voisi olla enemmän, kääntää etu-
käpäliään ulospäin, kulmauksia voisi olla hieman enemmän sekä edessä että takana, hyvä rintakehä, kaunis 
turkki, koiran häntä ei ole suora, kauniit sivuliikkeet, hieman ahtaat takaliikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila 
Czegledi, Unkari NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Moderate size of male, a bit short head 
with good profile, a bit roundish eyes, narrow front, turned out front feet, good proportions of body, good tailset, 
slightly cowhock, nice coat, lighter bone, not strong enough, narrow rear but good side gait. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 6.8. Nina Janné SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Börje on rauhalli-
nen ja avoin nuori cockeriuros, joka suhtautuu ystävällisesti toisiin koiriin ja tutustuu avoimesti ja kiinnostuneena 
vieraaseen ihmiseen. Haku ja laukaus: hylätty. Börje aloittaa hyvin, mutta meno laantuu pian hieman halutto-
maksi; tekee pieniä pistoja molemmin puolin ohjaaja mutta palaa aina ohjaajan vierelle; osaa käyttää nenäänsä; 
Börje tarvitsisi ohjaajalta ohjeita ja tänään jutun juoni on vielä hukassa; harjoittelun myötä itsevarmuus ja halu 
työskennellä kasvaa. Jäljestys: hyväksytty. Börje jäljestää rauhallisesti ja varmasti pääosin ilmavainua käyttäen 
kaadolle, joka kiinnostaa kovasti. Vesityö: hyväksytty. Ui halukkaasti ja tuo pukin rantaan. Tottelevaisuus: hyväk-
sytty. Börje tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Börjellä on hyviä taipumuksia metsässä, mutta toivoisin 
hakutyöskentelyyn lisää intoa ja halukkuutta; harjoitelkaa sitä, niin yhteistyö haussa paranee; mejää suosittelisin 
kokeilemaan. Kolari 19.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen ja reipas nuori 
uros, joka suhtautuu iloisen uteliaasti toisiin koiriin; ei ujostele vieraitakaan ihmisiä. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Sopivalla etäisyydellä innokasta ja halukasta hakua; hyvin käytti nenäänsä, todennäköisesti poron jäljestystä; 
itsenäistä menoa, ei pelännyt laukausta, jatko halukasta menoa. Jäljestys: hyväksytty. Maavainuista sopivalla 
vauhdilla tarkkaa jäljestystä, kulman oikaisi; kaato kiinnosti, nuuhki fasaania. Vesityö: hyväksytty. Reippaasti 
veteen, riistapukki suuhun ja rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Koko kokeen ajan koira toiminut ohjaajan 
ohjauksen mukaan. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: ohjaaja toimii koiran kanssa hyvin rauhallisesti ja miellyttävästi. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 21.8. Heikki Pirhonen AVO 1 (a-6, b-8, c-10, d-14, e-3, f-5 = 46 pist). Huolellisesti 
ohjattu lähtö, ohjausmatkan jälkeen jäljestys tapahtuu jälkiuralla ja vauhti on jäljestykseen sopivaa; muutamia 
pyörähdyksiä ja pistoja tehtiin matkan aikana; makaukset pysähdyttiin tutkimaan ja kulmat pienin tausta-
tarkistuksin; kaadolle tullaan suoraan jäljen mukaisesti ja sorkka kiinnostaa; ohjaajan jatkuva kehoittelu ja koiran 
kehuminen matkan aikana oli hieman häiritsevää, tähän kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota; Börjeltä kuiten-
kin erinomainen ja hyvin etenevä suoritus tänään. Ylitornio 4.9. Kari Hyytiäinen AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-
3, f-5 = 48 pist). Alkumakaus tutkitaan ja koira lähtee kannustustaen maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen, 



etenee sopivalla vauhdilla lähes jäljen päällä, tekee muutaman pienen tarkistuksen jäljen sivuille; ensimmäinen 
makaus tutkitaan ja kulma selviää pienellä tarkistuksella; toinen kulma ja makuu tarkasti; sorkalle hieman luovien 
ja sitä nuuhkitaan; erinomainen suoritus. 
 
DEBBIE'S HEART OF CHAMPION Fi Mva 11244/12 s.26.11.2011 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 
Benchmark Corazon e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Maskuliininen tilavarunkoinen uros joka saisi olla lanneosaltaan hieman lyhyempi, hyvä kallo-osa, oikein sijoittu-
neet korvat, hyvä eturinta, vahva raajaluusto, olkavarsi saisi olla hiema viistompi, liikkuu yhdensuuntaisesti 
edestä, toivoisin hieman tasapainoisemman takaraajojen liikkeen. Tornio RN 20.2. Pekka Teini AVO ERI 1 SA 
PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät neliömäiset mittasuhteet, sukupuolileimaltaan oikea ja 
komealla päällä varustettu uros, rungossa on oikea voimakkuusaste ja raajoissa hyvät kulmaukset, oikein kiinnit-
tynyt häntä, karvapeite ei tänään parhaimmillaan, peitinkarva hieman vanhaa, miellyttävä käytös. Kemijärvi RN 
2.4. Pekka Teini AVO ERI 2 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erin-
omainen, oikeilla mittasuhteilla varustettu ja hyvin rakentunut uros joka voisi tänään liikkua tasapainoisemmin ja 
rauhallisemmin, hyvä pää, miellyttävä ilme, terve rakenne, hyvät kulmaukset, turkki ei tänään aivan parhaim-
millaan, miellyttävä luonne. Reisjärvi RN 14.5. Paula Rekiranta KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Tyypiltään erinomainen, aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antava uros, pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, hyvä ilme, vahva kuono-osa, hyvä kaula ja luusto, erinomaiset kulmaukset, hyvä rinnan 
syvyys, sopusuhtainen luusto, hyvä karvapeite, liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka 
Dekaristou, Kreikka AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very lovely head, excellent 
proportions in skull and muzzle, strong muzzle, nice ears, very nice angulations, a little long in loin, good elbows 
and hocks, nice coat, moves nice and freely using the tail, excellent presentation. Kurikka RN 6.8. Pekka Teini 
AVO ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen erittäin kau-
niilla päällä varustettu uros jolla myös hieno ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, melko voimakkaat taka-
kulmaukset, hyvät kulmaukset myös edessä, laadukas karvapeite, liikkuu hyvällä askelpituudella. 
 
DEBBIE'S STORYTIME 32252/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva JV-09 Puttifar Happy Go 
Lucky e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 8 kk vanha, hyvän kokoinen urospentu, oikeat rungon mittasuhteet, riittävän yhdensuuntaiset pään linjat, 
kauniit silmät, kuono voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta, hyvä runko ja raajaluusto, hyvä pentukarva, 
erinomaiset kissantassut, liikkuu hyvin takaa, oikea hännän käyttö liikkeessä. Tornio RN 20.2. Pekka Teini JUN 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea, hyvin rakentunut ja hyvillä rungon linjoilla 
varustettu nuori uros, hyvät kulmaukset, tiiviit vahvat käpälät, iloinen käytös, liikkuu hyvin takaa, etuliikkeet 
hieman lyhyemmät. Keminmaa RN 14.5. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, erittäin hyvin kehittynyt, sopiva luuston vahvuus, 
hyvät raajojen kulmaukset, erittäin kaunis turkki, rintakehässä jo riittävästi syvyyttä ja tilavuutta, pää saisi olla 
pidempi ja jalompi, hieman jyrkkä otsapenger, hyvät silmät ja korvat, liikkuu hyvin. Rovaniemi KV 19.6. Hannele 
Jokisilta JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas juniori, hieman takaluisu kallo, hyvä ilme, 
saisi olla paremmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä luusto, vielä litteä runko, lupaava karva, liikkuu 
takaa riittävän pitkällä askeleella. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 14 months old orange roan male, nice temperament, good movement, beautiful head, correct bite, 
well muscled neck and body, correct legs and tail, very beautiful colour, excellent coat quality and grooming. 
Taipumuskokeet: Kolari 19.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Nuori ja touhu-
kas, utelias ja ystävällinen kaikille koirille; vieraisiin ihmisiin suhtautuu iloisesti. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Riittävällä etäisyydellä halukasta maa- ja ilmavainuista itsenäistä työskentelyä; haku tehostuu laukauksesta. 
Jäljestys: hyväksytty. Reipasvauhtista maa- sekä ilmavainuista, pieniä tarkistuksia tehden edettiin jäljen molem-
min puolin; fasaanin ohitti, palautettiin ja sitten löysi linnun tuulta vasten itsenäisesti. Vesityö: hyväksytty. Haluk-
kaasti veteen, oman pukin nouti. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvin yhteen 
toimiva pari; ohjaajan rauhallisuus sai tämän hiukan ”lapsekkaan” koiran toimimaan hyvin. 
 
DELICHON DRIZZLE 44005/10 s.10.7.2010 i. Westerner Cisco Kid e. Fi Mva Fi & Se Jva Delichon Cirrus kasv. 
Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 15.5. Rauli Markelin VOI 0 (0 pist). Alkumakaukselta lyhyellä narulla liikkeelle; 
Briio jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen mukavaa kävelyvauhtia; vähän ohjauskreppien jälkeen alkaa riistan 
jälkien tutkiskelu joka johtaa hukkaan; palautettuna jäljen mukaan kulmalle, jonka tuntumassa kaksi määrä-
tietoista poistumista jäljeltä ja koe keskeytetään. Virolahti 29.5. Rauli Markelin VOI 2 (a-3, b-8, c-6, d-6, e-3, f-4 
= 30 pist). Ohjattu lähtö, Briio jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen mukavaa kävelyvauhtia; kaikilla osuuksilla 
erikokoisia lenkkejä ja tarkistuksia; kulmat tarkistuslenkein ja katko lenkin jälkeen paluujäljelle; makauksista 
ensimmäinen ohi, toinen haistellaan varovasti reunalta, kolmas ja neljäs merkataan hyvin; sorkan nuuski ja jää 
viereen. Luumäki 7.8. Leena Kähkönen VOI 2 (a-4, b-6, c-6, d-10, e-3, f-4 = 33 pist). Koira rauhoitetaan alku-
makauksella ja ohjaten maavainuiseen jälkityöhön joka on tänään kauttaaltaan aaltoilevaa ja runsaina tarkiste-
luina etenevää, hyvää kävelyvauhtia; makauksista kolme hyvin ja viimeinen sivusta ohi; ensimmäinen normi-
kulma lenkillä, kulma huomioiden; toisella oleva katko vaivatta saapasuraan tukeutuen lopusta uuden veren 
alkuun; viimeisellä kulmalla metsän riista houkuttaa koiran kauas, ensimmäinen hukka; kaato kiinnostaa ja työ 
päättyy; tänään muutoin mallikas jälkityö sai lommon hukasta kulmalla ja yhden makauksen noteeraamatta jättä-
misestä. Pyhtää 14.8. Esa Pekkarinen VOI 2 (a-3, b-4, c-4, d-13, e-3, f-3 = 30 pist). Koira aloittaa rauhallisen, 



osin maa- ja osin ilmavainuisen jäljestyksen; ensimmäisen osuuden lopulla tarkistusrengas, kulma tarkasti; 
toisella osuudella tarkistukset lisääntyvät ja koira palaa useamman kerran jälkeä takaisin tarkistamaan suuntaa; 
välillä edetään ilmavainulla sivussa jäljestä joka lisää tarkistuksien tarvetta, kulma tarkasti; kolmannella osuu-
della paluutarkastus vie koiran hukkaan asti; uusi alku ja ennen kulmaa vielä aikaa vievä tarkistus, katkokulma 
nopeasti jalanjälkiä hyväksi käyttäen; viimeinen osuus saa koiran vielä rengastamaan ennen kaatoa, jolle tullaan 
juuri maksimiajassa; kaatoa jäädään tutkimaan; osaava jäljestäjä joka tarvitsee kokemuksen tuomaa tarkkuutta. 
 
DELICHON DROPLET Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se Jva 44004/10 s.10.7.2010 i. Westerner Cisco Kid e. Fi 
Mva Fi & Se Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 24.4. Piia Kairenius VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Lähtömakaus 
tutkitaan ja merkataan urosmaiseen tyyliin, ohjatusti liikkeelle ja alkaa määrätietoinen ja erittäin suoraviivainen 
jälkityö; Jukkis käyttää pääosin maavainua koko jäljen ajan, ohjaaja jarruttaa hienosti reippaasti eteenpäin 
pyrkivää koiraa; kaikki osuudet edetään mallikkaasti jäljen päällä, katkokulma hyvin yhdellä isolla rengastuksella, 
toinen kulma tarkistuslenkillä, kolmas kulma valitettavasti hieman oikaisten; makauksista ensimmäisen ohittaa, 
toinen nuuhkaistaan nopeasti ja kaksi jälkimmäistä hienosti pysähtyen ja urosmaisesti merkaten; kaadolle tulee 
suoraan, nuuhkii ja jää viereen; erinomainen ja vaarmaotteinen jälkityö parivaljakolta. Luumäki 15.5. Rauli 
Markelin VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Jukkis ohjataan valjaista jäljelle, jota edetään maa-
vainua käyttäen mukavaa kävelyvauhtia; ensimmäisellä ja toisella osuudella isommat lenkit, kolmas ja neljäs 
lähes jäljen päällä kulkien; ensimmäinen kulma, jolla katkos, ilmavainulla ihmisjälkeä apuna käyttäen, toinen 
laajalla lenkillä ja kolmas jäljen mukaisesti; makuista toinen ohi, muut merkataan mallikkaasti; sorkan nuukii ja jäi 
viereen. Pyhtää 3.7. Leena Kähkönen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Lähtö ohjattu ja kohti 
äänetöntä maavainuista jälkityötä joka pysyttelee jäljen päällä, kera parin narun mitan sivuille silloin tällöin; 
makauksista ensimmäinen, toinen ja neljäs hyvin, kolmas ohi sivusta; ensimmäinen normikulma tarkistaen taka-
lenkillä, toisella oleva katko näppärästi veretyksen loppuun ja alku otetaan haltuun osin saapasuraan tukeutuen, 
osin ilmasta; viimeinen normikulma hyvin suunnassa; kaadolle koira pysähtyy ja omii sen; mallikas suoritus 
koirakolta todella kosteassa säässä. Luumäki 7.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 
pist). Tarkka alun tutkinta ja lyhyellä narulla jäljelle; kaadolle suoraan, sitä tutkimaan jääden; tätä ennen maa-
vainuinen koira on edennyt jälkitarkasti maastoon sopivaa vauhtia vain yhden mainittavan tarkistuksen tehden; 
ensimmäisen kulman katko selvisi nopeasti veren lopusta jatko haarukoiden, toinen kulma jäljen mukaan ja 
kolmannella kulmalla pieni tarkistus; makuista ensimmäinen ja kolmas hyvin osoittaen, muut yli vauhdista nuuh-
kaisten; erinomaisen varma itsenäinen jäljestäjä, vain makuilla tuli kauneusvirheitä. Pyhtää 14.8. Esa Pekka-
rinen VOI 1 (a-6, b-9, c-9, d-13, e-3, f-5 = 45 pist). Koira aloittaa alkumakuulta tarkan, hyvin jälkeä pitkin etene-
vän jäljestyksen; osuuden loppupuolella koira tekee laajahkon tarkistusrengastuksen, jolta palaa itsenäisesti 
jäljelle; kulma hyvin, samoin toinen osuus; katkokulma rengastamalla veretyksen päästä; kolmannella osuudella 
tarkistuspisto, kulma tarkasti; neljännellä osuudella kohtaamme marjastajat, jotka koira käy tarkastamassa, 
kehoituksella takaisin jäljelle ja loppujälki tarkasti; makuista kolme osoitetaan riittävästi, osin jopa maskuliinisesti, 
yksi osoitetaan lennosta hidastaen; hyvä suoritus, johon marjastajien läsnäolo ei suuremmin vaikuttanut. Mänt-
sälä 4.9. Mari Mamia VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-4 = 42 pist). Alkumakaus tutkitaan ja merkataan, ohjatusti 
jäljelle; koira jäljestää ensimmäisen ja toisen osuuden jäljen suuntaisesti edeten, ilmavainulla lenkkejä tehden; 
ensimmäinen makaus merkataan hyvin nuuhkien, ensimmäinen kulma nopeasti pienellä lenkillä; toinen makaus 
ohitetaan, katkokulma upeasti kahdella suurenevalla lenkillä; kolmas osuus jälkitarkasti maavainulla, osuuden 
lopulla laaja tarkastuslenkki, makaus merkataan, kolmas kulma laajalla lenkillä; neljäs osuus taas paljon lenkkejä 
tehden, makaus ohitetaan; kaadolle takakautta, jää nuuhkimaan sorkkaa; ihanteellista vauhtia etenevä koira, 
runsaat tarkastelut haittaavat etenevyyttä. 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 8.10. Arja Jauhiainen ja Anne Kuivinen 
 
DELICHON FOREST RANGER 49988/13 s.8.9.2013 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Fi Mva 
Fi & Se Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen  
Näyttelyt: Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, 
hyvä koko, hyvin urosmainen kokonaisuus, saisi olla aavistuksen lyhyempi lanneosaltaan, hyvä pään pituus 
mutta pää saisi olla jalompi, kaulanahkaa, hyvät silmät, kaula liittyy hyvin lapoihin, hyvä kalteva olkavarsi, vielä 
kapea edestä, hyvä rintakehä, voimakkaat takakulmaukset, hyvä matala kinner, erinomainen luusto, hieman 
pehmeyttä välikämmenissä, hyvät käpälät, hyvä hännän kiinnitys, normaalit liikkeet, tyypillinen iloinen luonne. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 24.4. Tuovi Henttu AVO 0 (0 pist). Alkumakuu tutkitaan yhdessä ja ohjaten 
matkaan, Keke jarrutetaan sopivaan vauhtiin; koira etenee suoraviivaisesti ja väliin hieman aaltoillen koko jäljen 
ajan, koira käyttää pääosin maavainua jäljen selvitykseen; nuori koira on kovin innokas ja tänään se kostautui; 
ensimmäisen osuuden alkupuolella jälki ylittää vanhan metsäajouran, Keken mielestä jälki voisi jatkua pidem-
pään uran luona, joten uraa tarkastellaan eikä jatko kuitenkaan ole siellä päinkään, ensimmäinen hukka; loppu-
osuus hyvää innokasta jäljestystä, juuri ennen kulmaa seurataan hieman sivussa, noustaan kulmalle, kierretään 
makuu sinnikkäästi ohi ja innolla uudelle osuudelle, makuuta ei merkata; toinen osuus myös hyvää jäljestystä, 
osuuden loppupuolella metsäura vie koiraa väärille poluille, ei palaa, toinen hukka; uuden aloituksen jälkeen 
saavutaan kulmalle joka selvitetään hienosti, makuu merkataan erinomaisesti; kolmas osuus mallikasta jäljes-
tystä aina kaadon tuntumaan, ohittaa kaadon eikä palaa kehoituksellakaan kaadolle, kolmas hukka; harjoituksen 
vuoksi kaadolle ja se kiinnosti; nuori innokas jäljestäjä jolle kokemuksen puute aiheutti harmeja, ohjaaja tuki 
hyvin koiraa. Luumäki 15.5. Riitta Helle AVO 3 (a-2, b-4, c-3, d-13, e-3, f-2 = 27 pist). Koira rauhoitetaan ennen 
alkumakuuta, luvan saatuaan se tutkitaan hienosti murkkulaumasta huolimatta, sitten ohjaten matkaan; alku-
matka menee hienosti jäljellä mutta sitten pistetään hökellysvaihde päälle ja verijälki unohtuu, ohjaajan kehoi-
tuksista huolimatta itse tehtävä ei muistu mieleen, ensimmäinen hukka; uusi alku, matka jatkuu taas hienosti 



hetken aikaa kunnes sama hökellysvaihde luiskahtaa silmään ja Rosbergin kaima pistää parastaan, toinen 
hukka; uusi alku ennen kulmaa ja sitten mennään hienosti suoraan kulmalle, makuu hienosti merkaten ja kulma 
kulman mukaisesti, jonkinmoinen herätysliike teki tehtävänsä ja loppujälki hienosti, vain yksi vilvoittelupulahdus 
hiukan ennen toista kulmaa, makuu merkataan taas hyvin ja kulma selviää rengastamalla joka on hiukan yli 
liinan mittainen; viimeinen osuus hienosti ja suoraan kaadolle mikä kiinnosti; kunhan vähän rauhoituttiin, niin 
hienosti meni. Sastamala 23.6. Karla Sohlman AVO 2 (a-4, b-4, c-3, d-14, e-3, f-3 = 31 pist). Keke tutkii lähtö-
makauksen hyvin ja saatetaan hyvin veriuralle, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään pääosin ilma-
vainua; ensimmäinen osuus aaltokuviota käyttäen kulmalle, mukaan mahdutetaan pieniä ja isompia rengastuk-
sia, kulmalla tutkii makauksen ja taustan tarkistaa; toinen osuus puoleen väliin hyvin mutta sitten edestä lähtee 
kolme lintua ja Keke kaasuttaa niiden perään, ensimmäinen hukka; uusi yritys ja toiselle kulmalle pyörähdysten 
ja pistojen saattelemana, toinen kulma taustan tarkastuksella makuun tutkimisen jälkeen; puoleen väliin kolmatta 
osuutta taas hyvin, sitten siirrytään jälken ulkopuolelle kulkemaan aina liki kattoa, Keke on täysin tietoinen missä 
jälki kulkee mutta mukava lenkittää narunjatketta; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa kovin; nuori innokas jäljes-
täjän alku joka kokemuksen myötä varmasti pääsee kaadolle asti ilman ylimääräisiä kommelluksia, nenää Keke 
kyllä osaa käyttää. Pyhtää 3.7. Jukka Kuparinen AVO 2 (a-5, b-7, c-8, d-10, e-3, f-3 = 36 pist). Rauhoitettu 
ohjattu lähtö, jäljestys alkoi hyvin ja ensimmäinen osuus mentiin melko jälkitarkasti, vain yksi isompi pyörähdys 
jäljen sivussa, ensimmäiseltä kulmalta koira lähti väärään suuntaan ja tuli hukka; palautuksen jälkeen jäljestys 
muuttui hosuvammaksi ja pyöriminen lisääntyi, toisella kulmalla runsaasti tarkasteluita ennen kuin jatko löytyi; 
viimeisellä osuudella taas pyörimistä jäljen sivuilla mutta etenei hyvin kaadolle suoraan ja se kiinnosti; lisää 
varmuutta ja tulokset parantuvat. Luumäki 7.8. Mari Myllynen AVO 1 (a-5, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). 
Koira tutkii alkumakauksen josta hyvin ohjattuna ilma- ja maavainuiseen jäljestykseen maastoon sopivalla vauh-
dilla, kaikki osuudet kuljetaan jäljellä tai sen välittömällä tuntumalla, lukuunottamatta ensimmäisen osuuden ojan 
ylitystä joka teettää työtä pyörittäen koiraa ja kolmannen osuuden juuri mainittavaa pistoa; ensimmäinen kulma-
makuu hyvin merkaten ja taustan tarkistuksella, toinen kulmamakuu oikaistaan koiran mitalla; kaadolle sivusta ja 
se kiinnostaa; tänään pisteisiin vaikuttaa työläs oja, pisto ja ohitettu toinen makaus; hieno äänetön suoritus koira-
koilta. Pyhtää 14.8. Satu Savolainen-Pulli AVO 0 (0 pist). Rauhoitettu ohjattu lähtö, Keke jäljestää reipasta 
kävelyvauhtia käyttäen pääasiassa ilmavainua; jäljen aikana tehdään runsaasti tarkastuksia ja ensimmäisellä 
osuudella tarkistus johtaa hukkaan; palautuksen jälkeen jäljestys jatkuu kulmalle josta sisäkautta yli hukkaan; 
palautus makaukselle jossa makaus merkataan; toista osuutta jäljestetään pätkä runsaasti pyörien kunnes 
jäljestä erkaannutaan niin kauas että tuomari keskeyttää kokeen, mennään harjoitellen loppuun; tänään Kekellä 
oli liikaa intoa taitoihin nähden, lisää harjoitusta ja malttia, niin tulokset paranevat. 
 
DISKATIA NIGHTKNIGHT Ee JMva 39026/10 s.11.11.2009 i. Gallinagos Smooth Operator e. Diskatia Nightfall 
kasv. Ivan Ciric, Serbia 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice very strong male, good condition and proportions, strong masculine head with correct lines, nice 
expression, strong muzzle, strong back and loin, excellent volume, medium angulated, could be more free 
movement, lovely temperament, not correct grooming. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Upstanding dog, good bone and substance, pleasing head with 
good eye and expression, strong body with well sprung ribs, excellent width of hindquarters with well let down 
hocks, on the move was a little close in front. 
 
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: Multia 15.5. Hannu Palonen AVO 2 (a-4, b-8, c-6, d-12, e-3, f-3 = 36 pist). Reipas lähtö ja 
jäljestys; ensimmäisen osuuden puolivälissä paluujäljelle, hukka; makuut tarkistaen lenkillä; loppuosuudet 
hienosti; kaatokäytös hyväksytty. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk nuori, 
hyvä uroksen pää jossa hyvä kuono-osan pituus, hieman pystyasentoinen lapa, rintakehän tulee vielä täyttyä ja 
syventyä, hieman kapea lanne, hyvät takakulmaukset, vielä hieman kapea edestä, kapeat takaliikkeet, reippaat 
sivuliikkeet, hieman laskeva selkälinja tässä vaiheessa. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia 
JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, tight dark eyes, just needs a little more stop, 
good neck and shoulders, a little straight in upper arm, good bone, compact body, hindquarters a little over-
angulated, happy mover, good topline. Akaa RN 5.5. Pirjo Aaltonen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Rungoltaan hyvin kehittynyt nuori uros, oikeat mittasuhteet, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi 
ja pään linjat yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, tulisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin takaa, hieman 
laskeva ylälinja, hyvät takaliikkeet, hieman korkeat etuliikkeet, oikealaatuinen karvapeite. 
 
DRIALTY FACTS AND FIGURES 18242/16 s.8.2.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-
13 HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
in height of withers, well proportioned head to the body, with divergent lines, elegant neck, narrow front, smaller 
ribcage, a bit long loin, good angulations in rear, strong bone, lovely coat, sound mover, a bit wide at rear 
compensating the narrow front. 
 



DRIALTY FLYING FINN 18245/16 s.8.2.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 
HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
months, big in type, nice expression, well pigmented eyes, I prefer more parallel skull – face axis, long neck, well 
angulated in front, strong bone, needs more ribcage, little bit long in loin, well angulated behind, moves with 
happiness but a bit high tail carriage. 
 
DRIALTY INDIAN TREASURE 40090/15 s.25.6.2015 i. C.I.E Se(n) & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 MVV-
12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Done With Pride kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis hyvin kehittynyt urospentu, erinomaista tyyppiä, erinomaiset mittasuhteet, erittäin kaunismuotoinen pää, 
miellyttävä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, tiivis hyvä selkä, hieman lyhyt pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut taka-
osa, hyvä matala kinner, oikean mallinen runko, hyvä luusto ja kaunis turkki, vapaat ryhdikkäät liikkeet, hyvin 
lupaava. Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely junior, could be more masculine, good condition and proportions, could have more masculine head and 
could be stronger overall, excellent topline, medium angulated in front, well angulated behind, could have more 
substance, movement could be more free, needs time to develop. Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila JUN ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros jolla kaunisilmeinen pää ja kaunis kaula, eturintaa 
voisi olla hieman enemmän, erinomainen runko ja takaosa, erinomainen suora hyvälaatuinen karva, liikkuu 
hyvin, hyvä iloinen luonne. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Correct type and proportions, head with enough stop, expression ok, ears long enough, excellent neck 
and topline, excellent volume of body, a bit straight upper arm, correct angulations behind, moves ok, enough 
temperament. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Good head, gentle expression, good neck and shoulders, slightly short in upper arm, very good bone, 
well padded feet, short deep body with big ribs, good width to quarters but slightly overangulated, moves very 
well keeping a good topline, very good coat and condition. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali 
JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head, well set ears, nice reach of neck, chest could 
be bit deeper and angulation in front more pronounced, correct ribcage, nice topline, nice rear angulations, could 
have bit more substance for a male. Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari JUN ERI 1 SA PU4 VASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Gute proportionierte junge Rüde, genugend Qualitet im Kopf, korrekt 
angesetzte Ohren, Oberlinie könnte etwas eleganter sein, gute Bewegung. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä 
JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, hyvän muotoinen hyvin uros-
mainen pää, kuono-osa voisi olla hieman pidempi, pehmeä ilme, tummat silmät, erinomainen korvien kiinnitys, 
hyvä kaula ja sulava ylälinja, hyvä lapakulma ja eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, tiiviit tassut, erinomainen vahva 
runko ja hieno rintakehä, erinomainen takaosa ja häntä, kauniissa karvassa, hyvä askelpituus ja ryhti, iloinen 
käytös. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.7. Olavi Nurmiranta SPA 0. 
 
DRIALTY INDIAN WITH LOVE 40092/15 s.25.6.2015 i. C.I.E Se(n) & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 MVV-
12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Done With Pride kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong 
male, correct type, head with a bit loose skin, correct expression, good neck and topline, excellent volume of 
body, correctly angulated, moves well, excellent temperament. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi 
JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välformat huvud, fint uttryck, stark rygg, rak överarm, bra 
bröstkorg och bakvinklar, välmusklad, önskas kortare i länderna, mycket bra välskött päls, rör sig väl bak, lite 
knappt fram. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka 
maskuliininen kokonaisuus, maskuliininen pää jossa ilme saisi olla parempi, hieman pyöristyvä kallo, saisi olla 
paremmin kulmautunut edestä, voimakkaat takakulmaukset, eturinnan tulee vankistua, voimakas luusto, ikään 
sopiva runko, hyvä karva, liikkuu takaa hyvin, kapeasti edestä. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, 
Kreikka JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very lovely head, correct proportions in skull and 
muzzle, strong muzzle, a little short leather of ear, strong neck, good ribs, could have bit better angulations in 
front, very nice coat, moves sound with almost enough extension, using tail all the time but tail is up. Kemi KV 
24.7. Vilmos Kardos, Unkari JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old beautiful red male, 
beautiful masculine head, correct bite, good eyes, well set ears but could be bit longer, elegant neck, compact 
body with perfect topline, correct strong legs with excellent angulations, correct tail, very homogenous colour, 
excellent coat quality, very good grooming, attractive movement. Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila JUN ERI 1 
SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros, hyvän mallinen pää, kaunis 
kaula, hyvin kehittynyt runko, erittäin hyvä ylälinja, eturintaa voisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä takaosa, 
ajoittain hieman korkeahko häntä, erinomainen karva, miellyttävä käytös. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia 
JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive boy, slightly big but still in balance, head still 
develops but still in nice way, correct topline, tailset and tail carriage, needs to develop in forechest to avoid 
French position of front feet, moves correctly, well presented. 
 
EBEN’S MY BOY THE DRUMMER 44588/13 s.21.7.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Eben’s Want 
To Be My Girl kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typical male of the breed, good proportions in head and body, correct length of neck, enough front and back 
angulations, typical quality, moves well, good temperament. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britan-



nia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced red with attractive head and eye, good neck 
and shoulders, good depth of chest, good bone, tight feet, compact body, hindquarters slightly overangulated for 
me, moved merrily with good topline, tail carriage correct, well presented in lovely coat and condition. Mäntsälä 
KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old 
male, excellent breed type, lovely eye colour, a bit too round eyes, well set ears, enough neck, needs more 
chest and depth of body, good bones, could be a bit more level back, good height of hocks, excellent coat 
structure, moves with a bit short step in front, otherwise ok mover, a bit proud of his tail. Porvoo KR 11.9. Rune 
Fagerström KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias uros, saisi olla hieman korkea-
raajaisempi, antaisi paremman urosleiman, hyvä pään pituus, pitkä otsapenger mutta pään linjat voisivat olla 
enemmän yhdensuuntaiset, hyvät silmät, riittävä kaula, eturinta saisi olla selvempi, riittävä runko, hyvä lantio, 
sopivat takakulmaukset, kokoon riittävä luusto, pehmeät välikämmenet, erinomainen karvan laatu, saisi liikkua 
tehokkaammin, miellyttävä käytös. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja KÄY ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Dog of very good type, good head but could have a stronger underjaw, front could be 
better, turns the feet out and is a bit narrow, good quarters, moves quite well but topline could be straighter, 
curves too much over the loin. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 16.7. Kirsi Salokanto SPA 1. 
Tottelevaisuuskokeet: Hyvinkää 3.9. Kaisa Poutanen ALO 3 (113 pist). 
 
EBEN’S MY LITTLE DRUMMER BOY 44585/13 s.21.7.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Eben’s 
Want To Be My Girl kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea suku-
puolileima, oikean muotoinen pää, vähän kevyt kuono-osa, viiksikarvat puuttuvat, hyvä purenta ja kaula, toivoisin 
korostuneemman eturinnan, hyvä runko mutta vähän liian pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu 
tyypillisesti. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koon ala-
rajalla, hieman pehmeä karva, sopiva luusto, osin tasapurenta, kuono saa vahvistua, hyvä kaula ja lavat, hyvä 
rintakehä, polvikulma saisi olla voimakkaampi, hieman lyhyt askel, etsii vielä tasapainoa, hieman varautunut 
esiintyminen. 
Taipumuskokeet: Pielavesi 23.7. Kati Huovila SPA 1. 
 
EBEN’S SET FIRE TO THE RAIN 48861/15 s.22.8.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Eben’s Singing In The 
Rain kasv. Eva Bensky 
Taipumuskokeet: Salo 25.6. Elina Jalni SPA 1. 
 
EISENFEST ALL DAY LONG 19336/14 s.19.2.2014 i. Lecibsin Stars In The Sky e. Raccoon’s Super Girl kasv. 
Kirsi Vallittu 
Näyttelyt: Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvän tyyppinen, urosmainen kokonaisuus, korkea otsa ja hieman takaluisu kallo, suuret silmät, silmäluomet 
saisivat olla tiiviimmät, riittävä kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne ja korkeahko kinner, hyvä 
karvapeite, liikkuu hyvin sivulta, edestä hieman leveästi. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia 
AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Upstanding dog with plenty of substance, masculine head, 
gentle expression, a little straight in shoulders, I would prefer tighter feet and more padding, deep body, big ribs, 
moderately angled quarters, happy mover, a little erratic behind, well presented. Mikkeli RN 11.6. Elena Rusko-
vaara AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vauhdikas, hyvin maskuliininen, raajoiltaan keski-
vahva, tilavarunkoinen uros, korkea pyöristyvä otsa ja keveä kuono, hyvin kulmautunut takaosa, etuosan pitäisi 
olla tiiviimpi, köyristää liikkuessaan lanneosaa ja “romahtaa” edestä, yhdensuuntaiset takaliikkeet, hyvälaatuinen 
karva. 
 
EISENFEST ARCTIC BLUEBERRY 19334/14 s.19.2.2014 i. Lecibsin Stars In The Sky e. Raccoon’s Super Girl 
kasv. Kirsi Vallittu 
Näyttelyt: Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppi-
nen, sukupuolileima voisi olla selvempi, kuono-osa saisi olla voimakkaampi, lyhyt kaula, hyvä selkälinja, niukasti 
kulmautunut takaosa, kapea rinta, kinnerahtautta, hyvät sivuliikkeet ja häntä, oikealaatuinen karva. 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 6.8. Olavi Nurmiranta SPA 0. 
 
ELMERS GOLDMINE BE MY VALENTINO 31922/11 s.2.5.2011 i. Westerner Light The Sky e. Elmers Goldmine 
Zamantha Light kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva KÄY HYL. 5 vuotta, hyvä luusto, riittävän kompakti, kapea kuono, 
alapurenta, riittävä kaula, ylälinja saisi olla stabiilimpi liikkeessä, eturinta voisi olla parempi, iloinen häntä, hyvät 
kulmaukset, pehmeähköt lanteet, karvan laatu voisi olla parempi. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 8.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 0 (0 pist). Erinomaisesti ohjattu lähtö, Loimu 
jäljestää miellyttävää vauhtia tehden tarkistuksia jäljen sivuun, välillä Loimu myöskin loikoilee pehmeällä 
sammalpedillä; ensimmäisellä osuudella paremmat hajut vievät koiran mennessään, hukka; palautuksen jälkeen 
jäljestys jatkuu kulmalle jossa makaus merkataan ja kulma lenkillä; toista osuutta edetään puoliväliin jossa 
sammalpedillä pötköttely vie voiton verijäljestä, hukka; palautuksen jälkeen kulmalle jossa makaus merkataan 
mutta kulma ei ratkea, koe keskeytetään, mennään harjoitellen loppuun; Loimu osaa jäljestää mutta motivaatio 
ei tänään riittänyt loppuun asti. Janakkala 12.6. Kari Grönman AVO 2 (a-4, b-7, c-6, d-12, e-3, f-3 = 35 pist). 
Koira tutkii alkumakuun josta hyvä ohjaus jäljelle, koira aloittaa maastoon sopivaa vauhtia etenevän sekä maa- 
että ilmavainuisen jälkityön; koira etenee aaltoillen veriuran päällä tehden muutamia tarkastuksia sorkan jäljille, 



palaten osalta itsenäisesti, osalta kehoituksin takaisin; ensimmäinen kulma laajalla tarkistuksella kulman takaa, 
toinen pienemmällä tarkistuslenkillä; molemmat makuut koira osoittaa erinomaisesti; hieman ennen toista 
kulmaa koira erkanee ajouralle eikä palaa, tästä hukka; osoitetaan puhdas jälki jota suoraan kaadolle, jossa 
sorkkaa nuuhki ja nuoli. Hämeenlinna 24.7. Tuovi Henttu AVO 0 (0 pist). Alkumakuu osoitetaan, maistellaan ja 
ohjattuna jäljelle, Loimu jäljestää alussa enemmän maavainuun tukeutuen, lopuussa myös ilmavainulla hakien, 
vauhti on sopivan reipas, jälkeä edetään suoraviivaisesti tai pientä aaltokuviota tehden; ensimmäinen osuus 
edetään mallikkaasti kunnes loppuosuudella Loimu haistaa riistan tuoksuja ja aloittaa pistelyn jäljen sivuun, 
ensimmäinen hukka tulee määrätietoisen poistumisen takia; toinen hukka tulee kun koira lähtee piston jälkeen 
paluujäljelle; tämän jälkeen Loimu parantaa otettaan, ensimmäinen makuu merkataan erinomaisesti, ensimmäi-
nen kulma tarkkaan; toinen osuus hyvää jäljestystä, vain yksi pisto, toinen makuu myös erinomaisesti, toinen 
kulma tarkkaan; kulmalta Loimu lähtee ilmavainulla seuraten jälkeä, tulee riistapolku, sitä koira seuraa eroten 
jäljestä, huomaa virheen, palaa pitkän matkan takaa jäljelle, arpoo suunnan ja valitsee paluujäljen, kolmas hukka 
ja koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle ja se kiinnosti; harjoitusta lisää, niin varmuus karvaa. Hämeenlinna 7.8. 
Veijo Suoranta AVO 3 (a-2, b-4, c-2, d-7, e-3, f-1 = 21 pist). Hyvä ohjattu lähtö, alkaa pääosin maavainuinen 
sopivavauhtinen jälkityö; ensimmäinen osuus hyvää jäljestystä jäljen mukaisesti, jäljen lopussa ajaudutaan jäljen 
sivuun ja ohi kulman aina hukkaan asti, uusi alku kulmalta; toisen osuuden lopussa jälleen poistutaan jäljeltä 
ehkä tarkoituksena oikaista mutta kuitenkin todetaan hukka; uusi alku, kolmannen alussa suuria vaikeuksia 
keskittyä jälkityöhön mutta useiden kehoitusten ja lepohetkien jälkeen jatketaan jälkityötä; jälkeä kaadolle mikä 
kiinnosti; sitkeys tuotti tuloksen. Hämeenlinna 28.8. Veijo Suoranta AVO 2 (a-3, b-6, c-5, d-14, e-3, f-3 = 34 
pist). Hyvä ohjattu lähtö, alkaa sopivavauhtinen maa- ja ilmavainuinen jälkityö; kaikilla osuuksilla pieniä tarkas-
tuksia jäljen sivuun mutta ensimmäisen osuuden tarkastuksen jälkeen lähdetään paluujälkeä, todetaan hukka; 
makaukset osoitetaan hyvin, syöden, kulmat jälkitarkasti; juuri ennen kaatoa tarkastus vie Loimun ohi kaadon ja 
tarvitaan useita kehoituksia ja muutama lepohetki ennen kuin palataan jäljelle ja lopulta pyörähdetään kaadolle 
mikä kiinnosti; Loimu osaa jäljestää vaikka tänään tulos oli lähinnä työvoitto. 
Rallytoko: Hattula 31.7. Hannele Pirttimaa ALOHYV (87 pist). 
 
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 2.5. Jarmo Nummijärvi VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-13, e-3, f-4 = 44 pist). Alkumakaus 
kiinnosti; sopivavauhtista, molempia vainujaan tarkasti käyttäen; osuuksilla sivupistotarkastuksia muutamia; 
katkokulma mallikkaasti jatko-osuudelle, kakkoskulmalla lyhyt rengastus jäljen takana, kolmas kulma tarkasti; 
makaukset merkattiin; sorkalle sivusta, omisti pysähtymällä; taitava parivaljakko kunhan ohjaaja luottaisi vain 
koiraansa. Närpiö 19.6. Aila Hauskamaa VOI 2 (a-3, b-8, c-8, d-11, e-3, f-3 = 36 pist). Charlielle osoitetaan alku 
ja siitä alkaa jäljen päällä aaltoileva jäljestys reipasta vauhtia; ensimmäinen osuus koiralle vaikein, tehdään 
runsaasti tarkastuksia ja lenkkejä, ensimmäinen kulma jolla katko ei selviä ja Charlie lähtee paluujäljelle, hukka; 
muut kulmat laajalla tarkistuksella, yksi oikaisten; makuista yksi sivusta, muut merkaten; viimeiset osuudet hyvää 
jäljestystä, kaato kiinnosti; Charlie osoitti osaavansa jäljestää, tänään harmittava hairahdus paluujäljelle. 
 
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 17.1. Viveca Lahokoski AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias maskuliininen hyvin kehittynyt uros, vahva uroksen pää, hyvä kaula, hyväasentoinen lapa, tilava 
rintakehä, hyvä tiivis selkälinja, erinomaiset takakulmaukset, hyvä turkki, yhdensuuntaiset takaliikkeet, hieman 
leveä edestä, ryhdikkäät sivuliikkeet. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Powerful, a bit heavy male, correct length of body, correct proportions of head, could have a 
straighter muzzle, a bit down-pointed nose, good neck and topline, broad deep body, correctly angulated, looks 
better standing than moving, enough temperament, very lazy today. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada 
AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue roan, very heavy dog in bone and weight, needs better 
skull, shoulder is steep, overweight and very sloppy, moves wide and sloppy. Pori KV 31.7. Jose Homem de 
Mello, Portugali AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice masculine head with nice proportions, 
deep chest, front feet turning out, correct ribcage, a bit long in body, sufficient rear angulations, in movement 
should be more parallel, especially in front. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara AVO ERI 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas uros jolla hiven pitkä lanne, täyteläinen runko, sopivat takakulmaukset, 
tarpeeksi kulmauksia edessä, hyväasentoinen häntä, hyvä uroksen pää, tarpeeksi yhtenevät linjat, keskiruskeat 
silmät, sujuva askellus, hyvät takaliikkeet, tarpeeksi ulottuvuutta edessä, oikea-asentoinen häntä. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vuoden ikäinen 
nuori uros, maskuliininen pää, hyvän muotoiset tummat silmät, hyvät pään linjat, hieman pystyasentoinen lapa, 
vielä melko kapea ja matala rintakehä, hieman pitkä lanneosa, riittävä luusto, kapea reisi, liikkuu hieman löysin 
kyynärpäin, ok sivuliikkeet, puuttellinen polvikulmaus. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada JUN EH. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Large black and white, overdone head, too much skin, dark soft eye, 
straight front, big lips, nice big ear, very excited, needs to be trained. 
 
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 22.10. Tarmo Viirtelä NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
kaunis pää ja ilme, tummat silmät, hyvä korvien kiinnitys, riittävä kaula, niukahkot etukulmat ja eturinta vasta 
tulossa, tiiviit tassut, syvä mutta lyhyt rintakehä, hieman kaareva ylälinja ja liian kuroutunut alalinja, korkea 
hännän kanto, hyvät takakulmat, kaunis karva, tan-merkit voisivat olla selvemmät, leveät etuliikkeet, hyvä sivu- 
ja taka-askel, iloinen käytös. 
 
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 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10½-
vuotias, erinomainen kunto ikäisekseen, riittävän kompakti, erinomainen koko, hyvä pää ja purenta, riittävä 
kaula, ylälinja voisi olla stabiilimpi liikkeessä, iloinen häntä, hyvä rintakehä ja kulmaukset, liike ja esiintyminen 
voisivat olla paremmat. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 8.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, Kero jäljestää 
reipasta kävelyvauhtia aaltoillen jäljen päällä ja sivussa; makauksista se merkkaa toisen hyvin pysähtyen, muilla 
makauksilla hidastetaan vauhtia; ensimmäinen kulma lenkillä; toisella osuudella samat jäljet houkuttelevat Keron 
kahdesti hukkaan, toinen kulma ja katko selvitetään laajalla kaarroksella; kolmas kulma menee pitkäksi ja koira 
ei sitä selvitä, koe keskeytetään; mennään harjoitellen loppuun. 
 
ENGELBERT VOM SCHLOSS HELLENSTEIN Fi Mva 46299/14 s.2.4.2014 i. Royal Dragon vom Schloss 
Hellenstein e. Midwinter Kimberly Lady Blue kasv. Monika Bollinger, Saksa 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Maskuliininen, hyvän raajakorkeuden omaava uros joka voisi olla lanneosaltaan hieman lyhyempi 
liikkeessä, yhdensuuntaiset pään linjat, oikein sijoittuneet korvat, hyvä rintakehä, kokoon sopiva raajaluusto, 
oikealaatuinen karvapeite, hyvä hännän käyttö, liikkuu tasapainoisesti sivulta. Raahe RN 23.1. Paavo Mattila 
KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros jolla erittäin hyvä pää, 
kaunis kaula, hyvä sopusuhtainen runko, erittäin hyvä luusto, hyvä ylälinja, erittäin hyvät raajat, hyvän laatuinen 
karvapeite, liikkuu hyvin, ajoittain hieman korkea häntä, miellyttävä käytös. Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen 
KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis ylälinja, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää 
jossa hyvä pituus, täyteläinen kuono, tummat hieman syvällä olevat silmät, erinomainen eturinta, oikean 
muotoinen tilava vahva runko, hyvin kulmautunut takaa, sopivasti edestä, kaunis turkki ja hapsut, iloinen häntä, 
liikkuu tasapainoisesti ja tehokkaasti, hyvä temperamentti. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 1 SA 
PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong masculine male, correct type, strong head with a 
bit loose skin, correct expression, enough neck, excellent topline, excellent volyme of body, enough laid back 
shoulder, correctly angulated behind, moves ok, correct temperament. Reisjärvi RN 14.5. Paula Rekiranta KÄY 
ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen urosmainen kokonaisuus, 
kauniit pään linjat joskin pää voisi olla hieman kuivempi, kauniit silmät, erinomainen ilme, hyvä kaula ja ylälinja, 
tasapainoisesti kulmautunut, vankka luusto, hyvät käpälät, tilava rintakehä, kauniisti kunnostettu karvapeite, 
erinomainen liikunta, oikea cockeriluonne. Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, löysää 
kaulanalusnahkaa, viiksikarvat puuttuvat, hyvä purenta, hyvä kaula ja eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut 
takaosa, oikea karvan laatu, liikkuu vähän löysästi edestä, hyvin takaa. Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen 
KÄY ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, 
vahvarunkoinen, reippaasti esiintyvä uros, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, tasapainoiset kulmaukset, 
hyväasentoinen häntä, oikealaatuinen turkki, erinomainen temperamentti ja liikkeet. Oulu KV 14.8. Dusko 
Piljevic, Serbia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive dog of correct size, type and 
balance, masculine head and expression, excellent neck and shoulders, excellent legs and feet, lovely rounded 
ribs, strong topline, tailset and tail carriage, sound mover. 
 
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 & Lv & Balt 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: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Very well balanced typy masculine blue, good head, tight dark eyes, gentle expression, very good 
neck and shoulders, correct length of upper arm, good straight front, strong bone, neat tight feet, compact body, 
big ribs, well angulated quarters, sound and merry on the move, well presented. Riihimäki KV 4.9. Reia 
Leikola-Walden VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP RYP1 BIS3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Upeas-
sa kunnossa esitetty sopivan kokoinen uros, kaunisilmeinen pää, aavistuksen takaluisu kallo, kaunis kaula ja ylä-
linja, erinomainen luusto, runko ja kulmaukset, rodunomaiset sujuvat liikkeet, upea turkin laatu, iloinen luonne. 
Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excelente macho desarrado, excelentes proporciones de cabeza, excelente mirada, excelentes anteriores, 
excelente arco de costillas, excelente construccion de grupa, excelente balance, preciosos pies, excelente 
caracter, excelente movimiento. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja VAL ERI 1 SA PU3 VACA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive well proportioned dog, beautiful head and expression, well placed 
neck, excellent front and hind angulations, good deep ribcage, strong backline, excellent legs and feet. Helsinki 
KV 10.12. Merja Ylhäinen VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mitta-
suhteet sekä luusto, hieman erisuuntaiset pään linjat, kaunis ilme, hyvät korvat, hyvä kaula, erinomainen eturinta 
ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, upea turkin laatu, kaunis trimmaus, kauniit tasapainoiset 
liikkeet. 



 
FENBROOK CHANGE IS GONNA COME C.I.B Fi & Ee Mva 33636/11 s.26.4.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & 
No & Ee & Lt & Nl & Lv & Balt 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: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä eturinta, 
hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, erinomainen turkin laatu, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askelpituudella, 
käyttäytyy hyvin. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Excellent type of the breed, correct proportions in head and body, good length of neck, correct front and 
back angulations, excellent coat quality, excellent mover, excellent temperament. Kellokoski ER 4.6. Jane 
Simmonds, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine blue with lots 
of substance, good masculine head but not overdone, soft expression, good neck and shoulders and length of 
upper arm, good length of chest, well boned legs, neat well padded feet, compact body, good ribs, strong well 
angulated quarters, moved happily and well with good topline, tail carriage slightly high, well presented. Mikkeli 
RN 11.6. Elena Ruskovaara VAL ERI 2 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen malli-
nen, vauhdikas, vahvaluustoinen uros jolla hyvin rakentunut takaosa, ilmeikäs mallikas pää, lapa voisi olla viis-
tompi jolloin ylälinja liikkeessä olisi vieläkin tyylikkäämpi, täyteläinen olemus, laadukas karva ja hieno esiinty-
minen. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 2 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vankkarakenteinen uros jolla erinomaiset mittasuhteet, vahva hyvälinjainen pää, keskiruskeat silmät, hyvä kaula 
ja ylälinja, erinomainen luusto ja runko, hyväasentoinen häntä, voimakkaasti kulmautuneet raajat, liikkuu erin-
omaisella askelpituudella, kaunis turkki, hyvä turkin laatu. 
 
FENBROOK HIJACK MY HEART Fi Mva HeW-15 31504/14 s.27.4.2013 i. C.I.B Fi Mva Keladity Wait Tan See 
e. Fenbrook Say No More kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
kookas mutta erinomaista tyyppiä oleva uros, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen rintakehä ja riittävä 
eturinta, hieman suorat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, pehmeä turkin laatu, hyvä vahva luusto, liikkuu ja 
käyttäytyy hyvin. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Typical male of the breed, correct proportions in head and body, nice hair colour, good length of neck, 
correct topline, nice deep chest, well angulated front and back, moves well, good temperament. Kellokoski ER 
4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced red with 
attractive head and soft expression, I would like a little more depth of muzzle, good neck and shoulders, slightly 
short in upper arm, very good bone and tight feet, short well ribbed body, well angulated muscular quarters, very 
sound and happy on the move, well presented. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 1 SA PU3 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, kuono-osa 
voisi olla vahvempi, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, erinomainen vahva runko, riittävä eturinta, hyvin 
kulmautuneet raajat, hyväasentoinen häntä, liikkuu erinomaisella askelpituudella, runsas aavistuksen pehmeä 
turkki, erinomainen luonne. 
Taipumuskokeet: Heinola 20.8. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen tervehti-
jä. Haku ja laukaus: hyväksytty. Hyvää, irtoavaa, yhteyttä pitävää, lähes itsenäistä hakua; laukauksesta hieman 
innostuu; enempi ilmavainuista hakua. Jäljestys: hyväksytty. Reippaasti etenevää maa- ja ilmavainuista jäljes-
tystä kaadolle asti josta ensin ohi ja palasi ja ilmaisee kaadon (kannattaisi kokeilla jäljellä). Vesityö: hyväksytty. 
Halukas uimaan; noutaa ja luovuttaa pukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvin 
miellyttävää seurattavaa. 
 
FENBROOK SURE FIRE WINNERS C.I.B Fi & Se(n) Mva JMV-14 HeJW-14 38102/13 s.8.6.2013 i. C.I.B Fi & 
Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. C.I.B Fi & Lv Mva HeJW-10 LVV-14 Fenbrook Prime time kasv. 
Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tyylikäs ja laadukas 2-vuotias uros, pehmeäilmeinen pää jossa juuri sopiva vahvuus, kauniin 
muotoiset silmät, kaunis kaula, hyväasentoinen lapa, tiivis selkälinja, vahva leveä lanne, erinomainen raaja-
luusto, hyvä reisi ja kinnerkulma, kaunis turkki, yhdensuuntaiset tehokkaat takaliikkeet, tasapainoiset sivuliikkeet, 
miellyttävä käytös. Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Nice strong male, good proportions, excellent condition, correct head, could be better filled under the 
eyes, excellent topline, correct tail, good volume, medium angulated, good coat, lovely temperament, movement 
could be more free, short steps behind. Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, 
hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen turkin laatu, liikkuu ja 
käyttäytyy erittäin hyvin. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali VAL ERI 2 SA PU2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, correct proportions in head and body, nice expression, correct eye 
colour and earset, good length of neck, well angulated front and back, excellent coat quality, excellent mover, 
good temperament. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely headed black, tight dark eyes, soft expression, very good neck and 
shoulders, good length of upper arm, straight front, strong bone, neat padded feet, short deep body, good ribs, 
well angulated quarters but not overdone, happy mover, good topline, balanced outline all the time, well 
presented. Mikkeli RN 11.6. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 SA PU1 ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaisessa kunnossa esitetty, hyvärunkoinen mallikas uros, hyvä luusto, erinomainen karva, 
sopiva leveys eturinnassa, tummat silmät, tarpeeksi yhtenevät pään linjat, alaleuka saisi olla leveämpi, erin-



omaiset yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, kantaa itsensä erinomaisesti, helpot liikkeet, erinomainen esiinty-
minen. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kaunisrakenteinen uros jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä purenta, erinomaiset pään linjat, hyvät huulet, 
kauniit tummat silmät, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen vahva runko, hyvä luusto, hyvin kulmautuneet raajat, 
oikea-asentoinen häntä, erinomainen turkin laatu, hyvässä näyttelykunnossa. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, 
Slovenia VAL ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, beautiful 
shape of head with nice dark eyes, well set ears, excellent neck and topline, correctly set and carried tail, 
standing parallel, excellent coat quality, balanced movement, could show a bit more energy. Kuopio KV 6.8. 
Annukka Paloheimo VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunis 
ilme, hyvät mittasuhteet, erinomainen pää, hyvä purenta, hyvä eturinta, hyvä rintakehä, erityisen hyvä karva, 
hyvä vahva lantio, hyvät takakulmaukset, hyvät liikkeet, kaunis ylälinja. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro VAL ERI 
2 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, old, pleasing black male, excellent in type, 
size and proportions, very beautiful head and expression, well set ears, excellent neck, topline and tailset, very 
good forechest, balanced angulations front and rear, excellent ribcage and substance, excellent coat quality and 
condition, moves a bit close behind and loose in elbows, very sound in movements but could have better reach 
and drive. Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen uros jolla kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko, ylälinja ja raajat, sopivan vahva 
luusto, erittäin hyvä karva, korkeahko häntä, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, 
Serbia VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive dog of excellent 
size, type and balance, beautiful head and expression, excellent neck and shoulders, nice legs and feet, 
beautifully rounded ribs, correct topline, tailset and tail carriage, moves very soundly showing his lovely 
temperament. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, sopivan vahva uros, erinomainen kallo ja kuono, hyvä purenta, silmät 
ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, hyvä rintakehän pituus ja syvyys, hyvä lapa, 
hieman lyhyt olkavarsi, hyvät takakulmaukset, erinomainen luusto ja käpälät, hyvä karvapeite, liikkuu yhden-
suuntaisesti riittävän pitkällä askeleella. Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari VAL ERI 2 SA PU2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Eleganter Rüde mit schön rassetypisch Kopf, eleganter Hals, schön Ober- und 
Unterlinie, nicht fertiges Presentation, Temperament könnte stabiler sein, Bewegung könnte schwungvoller sein. 
Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara VAL ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaisessa näyttelykunnossa esitetty laadukas uros jolla hyvä luusto ja miellyttävä tiivis rakenne ja jäntevä 
olemus, hyvän mallinen pää, tarpeeksi tummat silmät, hyvä kaula ja ylälinja, ajoittain häntä voisi olla tyylikkäämpi 
liikkuessa, tarvitsee lisää eturintaa, seisoo hyvin raajoillaan, liioittelemattomat edestä tarpeeksi joustavat liikkeet, 
hieno esiintyminen. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very well made and shaped dog, good size and very well balanced, good head shape with lovely 
dark eye and pleasing expression, very clean over the neck and shoulders, good front, firm topline which keeps 
on the move, bestens hindquarters, moves very soundly. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia VAL ERI 1 
SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old black male, correct size, excellent 
outline with balanced front and rear, correct head to muzzle, smooth fitting, dark soft eye, scissor bite, correctly 
placed ears, medium long neck fitting into well laid shoulders, bone is excellent and strong, flexible pasterns, 
tight cat feet, short strong level topline, well sprung rib, carried well back, short strong deep loin, strong croup to 
slightly low set tail, good turn of stifle to well set hock, good coat condition and texture, movement is excellent 
with typical bustling and wagging tail. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia KÄY ERI 1 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excelente ejemplar de color negro, masculino, excelentes proporciones de 
cabeza, excelentes ojos, muy buenas construcciones de adelantes, excelente arco de costillas, excelente 
construccion de posteriores, se mueve paralelo con alcanza y con propulsion tipico, excelentes condiciones. 
Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja KÄY ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Very nice dog, excellent head and body proportions, well placed neck and well placed ears, very 
balanced front and hind angulations, strong ribcage, level backline, strong legs and feet, excellent condition of 
coat. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunislinjainen, kompakti, erinomainen koko, kaunis pää ja ilme, oikea hampaisto, hyvä kaula, erinomainen 
ylälinja, iloinen häntä, erinomainen rintakehä ja kulmaukset, riittävä askelpituus, erinomainen karvan laatu. 
Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful, 
strong, elegant general expression, excellent substance, lovely head, excellent neck, firmly built front, compact 
body, correct tailset and rear, beautiful coat, excellent mover. 
 
FINEMOON BALANCE OF POWER 36284/13 s.18.5.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Finemoon 
True Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 3 years, absolutely cockery appearance but not big in size, excellent head, very good proportions, 
excellent angulations, strong bones, well balanced and substanceful, cockery powerful moving with good 
balance, I need only the show coat. 
 
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: Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, very well balanced and with substance, not parallel head planes, a little loose eyelids, good head 
proportions, excellent angulations, good forechest, super body proportions, good tailset, good coat structure but 
not special for show, moves well but he is better standing. 



 
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: Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½ 
years, very good size, not parallel head planes, a little narrow head, good earset, upright shoulder, not enough 
forechest, too closed elbows, not parallel forelegs, long ribcage, good withers, short croup, low tailset, good hind 
angulations but loose hocks, good coat, moves with power but his croup is above the withers. 
 
FINEMOON WILD SIGHT 42030/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 Finemoon Be 
My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
kk nuori, erittäin kaunis profiili ja lupaava raameiltaan, ihana pehmeä ilme, erinomaiset pään linjat ja kuono-osan 
pituus, elegantti kaula joka liittyy kauniisti lapaan, erinomainen rintakehä, luusto ja kulmaukset, erinomaiset 
ryhdikkäät pentumaiset liikkeet kauttaaltaan, ihastuttava lupaava cockerspanielin alku. Raisio KR 13.8. Anita 
Markus, Unkari JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and type, very nice typical 
head, kind expression, very well balanced and substanced, excellent similar angulations, elegant topline, strong 
straight legs, excellent coat, excellent happy powerful movement, good temperament. 
 
FINEMOON WILD THING Fi & Se Jva 42028/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 
Finemoon Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, tilavarunkoinen urospentu jonka ei tule jykevöityä lisää rungoltaan, hyvä kallo-osa, hieman lyhyt kaula, 
toivoisin korostuneemman eturinnan ja enemmän etukulmauksia, runsas pentukarvapeite, oikea hännän käyttö 
liikkeessä, etuliikkeiden tulee tasapainottua. Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen JUN ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 9½ kk, nuori uros, hyvät mittasuhteet ja koko, kaula voisi liittyä sulavammin lapoihin, 
kaunislinjainen pää, hyvä kuonon vahvuus, hyvät tummat silmät, hieman avoimet luomet, hyvä eturinta, hyvä 
rungon tilavuus, hyvät kulmaukset, etuliikkeessä vielä pentumaisuutta, sivuliikkeessä hyvä askelpituus, iloinen 
häntä, kaunis turkki. Kangasniemi KR 5.5. Lena Danker JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kohta 1-vuotias uros jolla hyvät mittasuhteet, kauniit linjat päässä, kaunis ilme, hyvät 
korvat, purenta ok, hieman pysty lapa, hyvin asettunut olkavarsi, lupaava rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, 
hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin takaa mutta toivoisin enemmän ulottuvuutta edestä, miellyttävä luonne. 
Joensuu KV 28.5. Virpi Montonen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppi-
nen iloinen juniori jolla hyvät pään mittasuhteet, mittasuhteiltaan saisi kauttaaltaan olla tiiviimpi, riittävä kaulan 
pituus, tasapainoiset kulmaukset, niukka eturinta ja lyhyt rintakehä, hieman jyrkkä lantio pilaa ylälinjan liikkeessä, 
häntä tahtoo nousta, liikkuu reippaasti hyvällä askelpituudella, erinomainen turkin laatu ja hyvä näyttely-
kunnostus. Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Utmärkt helhet, välskuret huvud, bra uttryck, fin överlinje, bra svansansättning, utmärkt bröstkorg, bra 
vinklar och rörelser, bra päls för åldern. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo JUN EH 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, erinomaiset mittasuhteet, hyvä karva, hyvän muotoinen pää, löysää kurkun-
alusnahkaa, hyvä purenta, vahvat leuat, lavat saisivat olla viistommat, hyvä luusto ja rintakehä, hyvä takaosa, 
hyvälaatuinen karva, etuliikkeessä ja ryhdissä toivomista. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro JUN EH 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year 2 months old, masculine male in type, size and proportions, very nice 
masculine head and expression, excellent earset, correct neck and topline, too short croup and too highly carried 
tail, too straight in front angulation, excellent ribcage and body substance, excellent coat quality, needs forechest 
and is loose in elbows, needs more soundness in his movements. Joensuu RN 3.9. Jouko Leiviskä NUO EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt, erinomaiset mittasuhteet omaava, 
hyvä kaula, suorat lavat häiritsevät ylälinjaa ja selkä tahtoo köyristyä, kaunis täyteläinen kuono-osa, kauniit 
ilmeikkäät silmät, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, erinomainen luusto, riittävä reisi, kintereet voisivat olla 
matalammat, jyrkähkö lantio jonka vuoksi korkealla kannettu häntä, hieman villava turkin laatu, takaliikkeet 
voisivat olla tehokkaammat, samoin etuliikkeet yhdensuuntaisemmat, korkea häntä häiritsee. 
Jäljestämiskokeet: Joensuu 8.6. Minna Vornanen AVO 1 (a-4, b-10, c-6, d-14, e-3, f-4 = 41 pist). Alkumakaus 
nuuhkitaan, jonka jälkeen alkaa kävelyvauhtinen jäljen päällä etenevä jäljestys, kreppien loputtua Masi käy otta-
massa uudestaan vauhtia alkumakaukselta, koko matka tehdään pieniä tarkistuksia jäljen molemmin puolin; 
hieman ennen ensimmäistä kulmaa on jyrkkäreunainen oja, koira tietää minnne jälki jatkuu ja ohjaajan kehoi-
tusten saattelemana päästään ojan yli, makaus merkataan pysähtyen ja kulma tarkasti; taas hyvää jäljestystä 
pienin tarkastuksin puoliväliin toista osuutta, metsän huumaavat tuoksut pyörittävät koiraa, tästä hajuhuumasta 
kuitenkin selvitään ja matka jatkuu tutulla tyylillä, makaus pysähtyen ja kulma tarkasti; kolmas osuus hyvää 
jäljestystä, kaato kiinnostaa ja sitä jäädään nuuhkimaan; lupaava nuori jäljestäjä joka tarvitsee työskentelyynsä 
varmuutta, kyllä siitä hyvä tulee. Joensuu 19.6. Markku Hassinen AVO 2 (a-4, b-7, c-7, d-13, e-3, f-3 = 37 pist). 
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjataan ensimmäiselle osuudelle, Masi aloittaa tarkan rauhallisen etenemisen aivan 
jälkiuralla, vain pienin poikkeamin edetään ensimmäiselle kulmalle josta tarkasti toiselle osuudelle, makausta 
nuuhkaisee riittävästi; toinen osuus hyvää jäljestystä aina sinne saakka kun teeripoikue lähtee lentoon jäljen 
päältä ja sivulta, Masi joutuu niiden hajujen valtaan ja aloittaa reippaan haun joka vie sitten lopulta 
ensimmäiseen hukkaan; osoitetaan uusi alku ja hetki edetään aivan jäljellä, ojan tullessa vastaan sen ylitys 
tuottaa vaikeuksia mutta viimein etenee yli, toinen kulma tarkasti ja makauksen osoittaa riittävästi; kolmas osuus 
edetään rauhallisesti pienin tarkistuksin aivan jäljen tuntumassa lähelle kaatoa, vielä tarkistuslenkki ja verijälkeä 
kaadolle, sorkkaa jää nuuhkimaan; nuori koira suoriutuu tehtävästään ja osoittaa kykynsä jäljestäjänä. Ilomantsi 
3.7. Minna Vornanen AVO1 (a-5, b-10, c-8, d-10, e-3, f-4 = 40 pist). Masi, iloinen pieni cockerspanieli tutkii 



lähtömakauksen yhdessä ohjaajan kanssa, vaikka palo jäljelle on hyvin suuri, aloittaa Masi rauhallisen 
jäljestyksen; jokaisella osuudella tehdään lenkkejä jäljen sivuun ja pysähdytään katsomaan että porukka pysyy 
kasassa; ensimmäisellä osuudella jälleennäkeminen ohjaajan kanssa pistää cockerin hyppimään kahdella jalalla 
vasten ohjaajaa; makaukset merkataan hyvin pysähtyen, kulmissa haetaan oikeaa suuntaa menemällä jälkeä 
ees sun taa, kulmien suunta löytyy; kaadolle tullaan sivusta kaartaen ja se osoitetaan pysähtyen ja jääden sitä 
nuuhkimaan; nuori jäljestävä koira joka tarvitsee lisää itsevarmuutta jäljelle. Rääkkylä 11.9. Minna Vornanen 
VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-9, e-3, f-4 = 42 pist). Rauhallinen ohjattu lähtö, koira tekee jokaisella osuudella muuta-
man tarkistuslenkin jäljen sivuun, vanhassa kuusikossa mennään piirileikkiä seuraillen vasan sorkan jälkiä, 
homma kuitenkin etenee; makauksista ensimmäinen yli, toinen ja neljäs pysähtyen ja kolmannen kohdalla hiljen-
netään vauhtia; ensimmäisellä kulmalla katko jossa veretys loppuun jonka jälkeen koira hakee aluksi rengastaen 
jatkoa seuraavalle osuudelle lopulta tukeutuen jäljentekijöiden tossun hajuun ja niin matka jatkuu seuraavalla 
osuudelle; toinen kulma tarkasti, kolmas kulma sisäkurvista oikaisten loppusuoralle; kaadolle tullaan suoraan ja 
se osoitetaan pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan; tänään metsän tuoksut juoksuttivat niin koiraa kuin ohjaa-
jaakin, kaikesta huolimatta koira osoitti olevansa hyvä jälkikoira. 
 
FINEMOON WIND OF POWER 42029/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 Finemoon 
Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk nuori, 
miellyttäväilmeinen pää, hyvä kaula, selkälinja ja hännän kiinnitys, ikäisekseen täyteläinen rintakehä, kokoon 
sopiva luusto, hyvät takakulmaukset, runsas pentuturkki, hyvät ryhdikkäät sivuliikkeet silloin kun malttaa, 
miellyttävä käytös. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good size, junior male with a little feminine head, good shoulder and upper arm but placed front on ribcage, I like 
stronger bones and more stable elbows, good body proportions and croup, moderate hind angulation, nice coat, 
in moving he is unhappy today. 
 
FLUSHING MEADOW’S DIRAC Fi & Ee & Lt Mva Fi & Se Jva 40796/13 s.23.6.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & 
Ee JMva LvJV-12 Leading-Light Dom Pérignon e. C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina 
Buchert 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tilavuus rungossa, hyvät pään linjat, etuasentoiset lavat heijastuvat etuosaan, vahva lanneosa, vahva takaosa 
kulmauksineen, liikkuu kapeasti edestä. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL ERI 2 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kraftfull, välmusklad, bra huvud och uttryck, välrundad bröstkorg, bra för-
bröst, utmärkt benstomme och fotter, lagom bakvinklar, aktiv svans, mycket bra välskött päls, rör sig harmoniskt. 
Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen VAL EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä 
oleva kookas uros, kaunis pää ja ilme, kaunis kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän, suorat etu-
kulmaukset, hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, hyvä vahva luusto, erinomainen turkin laatu, kaunis väri, 
liikkuu ja käyttäytyy hyvin, koon takia erittäin hyvä. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia VAL 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strongly made masculine boy, pleasing head, I would like slightly 
larger eyes, good neck and shoulders, upper arm a little short, very strong bone, well padded feet, deep body 
with big ribs, well muscled well angulated quarters, happy and sound on the move, good tail carriage. Oulu KV 
9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head, 
correct tight eyelids, nice ears, level topline, prefer better angulations in front, excellent ribs, strong loins, nice 
croup and tailset, excellent coat, well prepared for show, moves sound using tail. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko 
VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat 
mittasuhteet omaava uros, pään ääriviivat voisivat olla enemmän samansuuntaiset ja kuono-osa syvempi, 
kaunis ylälinja, voisi olla hieman paremmin kulmautunut edestä ja enemmän eturintaa, hieman kapea edestä, 
erinomainen runko ja takaosa, liikkuu sivulta riittävällä askeleella, hyvin takaa ja hieman ahtaasti edestä. Porvoo 
KR 11.9. Rune Fagerström VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias kookas uros, 
hyvä sukupuolileima, erittäin hyvät rungon mittasuhteet, päässä hyvä pituus, hyvät silmät, otsapenger ja kulma-
kaaret saisivat olla selvemmät, hyvä kaula, riittävä eturinta, erinomainen tilava runko, pysty olkavarsi, hyvä ylä-
linja, riittävät takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, liikkuu erittäin hyvin, erittäin hyvä koira joka saisi olla yhtä 
kokoa pienempi. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful dog of high class, well constructed, good neck, moves very well, a lovely 
representative of the breed. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Dog of excellent bone and substance throughout, bestens head with darkest eye and bestens 
expression, good front assembly, strong muscular neck, good body shape, good width of quarters with good 
bend of stifle, moves soundly. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 3 years old orange roan, correct sized dog, correct proportions, correct outline, correct skull and 
muzzle, dark soft eye, scissor bite, correct carriage and type of ear, medium length neck fitting into slightly 
upright shoulder set a little forward, good strong bone to tight cat feet, broad deep brisket, carried well back, 
strong short loin, correct length of croup falling into correctly placed tail, good underline, good turn of stifle, hocks 
well laid down, movement is slightly restricted, lacking extension and drive. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, 
Unkari VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely strong male, good substance but elegant, not 
too heavy, excellent head, lovely proportions, a bit short upper arm, strong well made rear, nice coat, excellent 
temperament, good drive, moderate reach. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 24.4. Piia Kairenius VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-3, f-4 = 44 pist). Ohjaaja sinnik-
käästi osoittaa Jalolle alkumakausta, jonka Jalo malttamattomana nuuhkii ja pyrkii koko ajan eteenpäin; ohjatusti 
ja runsaasti jarruttaen liikkeelle, Jalo etenee pääosin veriuralla suorat osuudet maa- ja ilmavainua käyttäen; koira 



rauhoittuu vasta kolmannella osuudella, jolloin ohjaajakin voi jo hieman rentoutua; Jalo tekee kolmella ensimmäi-
sellä osuudella yhdet pienet tarkistuspyörähdykset jäljen sivuun, mutta ennen viimeistä kulmaa ajautuu jäljen 
sivuun ojaan juomatauolle, jossa hetken levättyään jää tarkastelemaan riistan hajuja; lähtee kuitenkin oma-aloit-
teisesti rengastaen hakemaan verijälkeä ja löytää suoraan viimeiselle osuudelle, jolloin kolmas kulma oikaistaan; 
ensimmäinen kulma, jolla katko, määrätietoisesti osin ihmisten jälkiin tukeutuen uudelle osuudelle, toinen kulma 
jäljen mukaisesti; kaikki makaukset merkataan; suoraan kaadolle, jolle pysähtyy nuuhkimaan; innokas jäljestäjä, 
joka toivottavasti iän myötä vielä hieman rauhoittuu. Hämeenlinna 8.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 2 (a-5, b-10, 
c-8, d-8, e-2, f-4 = 37 pist). Ohjattu lähtö, Jalo jäljestää reipasta kävelyvauhtia tehden runsaasti isompia ja pie-
nempiä tarkistuslenkkejä; ensimmäinen kulma isolla rengastuksella, toinen kulma oikaistaan reilusti sisäkautta 
seuraavalle osuudelle, kolmannella kulmalla oleva katko teettää runsaasti työtä mutta veretyksen jatko löytyy 
itsenäisesti; makauksista Jalo merkkaa kaksi pysähtyen, kaksi ylittää; kaadolle tullaan suoraan ja sille pysähdy-
tään pikaisesti; tänään palkintosijaa pudottaa runsas pyöriminen (jäljestysaika 45 min) ja kulmatyöskentely; lisää 
harjoitusta innokkaalle koiralle, niin tulokset paranevat varmasti. Tammela 12.6. Virpi Solla VOI 3 (a-2, b-4, c-5, 
d-8, e-3, f-2 = 24 pist). Jalo tutkii alkumakauksen ja aloittaa jälkityön ilma- ja maavainua käyttäen ja ohjaaja jar-
ruttaa vauhdin sopivaksi; makauksista osoittaa nuuhkien ja pysähtyen kolmannen, ensimmäinen ja toinen hais-
tellaan vauhdissa, neljäs jää Jalon reitiltä sivuun; katkokulman (ensimmäinen) rengastaa parilla isolla lenkillä ja 
turvautuu sitten jäljentekijöiden jälkiin, toiselta kulmalta mennään reippaasti yli ja jatkaa määrätietoisesti huk-
kaan; kolmannen osuuden lopussa Jalo poistuu jäljeltä ja tuomitaan toinen hukka; kaadolle tullaan suoraan ja se 
kiinnosti; Jalo teki hyvää jälkityötä vaikka riistakin oli kiinnostava ja ohjaaja jarrutti vauhdin sopivaksi. Pyhtää 3.7. 
Jukka Kuparinen VOI 2 (a-5, b-8, c-9, d-9, e-3, f-4 = 38 pist). Reipas lähtö, koira jäljestää mukavaa vauhtia, 
maavainua käyttäen; makauksista kolme ylitetään nopeasti nuuhkaisten ja yksi vain ylitetään; ensimmäisellä 
kulmalla, missa katko, jatko löytyi vasta laajojen lenkkien jälkeen, toinen kulma hyvin, viimeisellä kulmalla laajat 
hakulenkit johtivat hukkan asti; muuten koko matka jäljen tuntumassa edeten; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; 
ensimmäisenä ollut katkokulma vaatii harjoitusta, muuten ilman viimeisen kulman hukkaa hyvä suoritus. Ruo-
vesi 24.7. Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-10, e-3, f-4 = 41 pist). Jalo tutkii alkumakauksen ja aloittaa 
reipasvauhtisen jäljestyksen maavainua käyttäen; ensimmäinen, toinen ja kolmas osuus mennään tehden tarkis-
tuksia jäljen molemmin puolin, neljäs osuus tarkasti; makauksista ensimmäinen merkataan, muita vaan nuuh-
kaistaan; ensimmäinen ja kolmas kulma tarkasti, toinen kulma, joka on katko oikaistaan ja lenkittämällä seuraa-
valle osuudelle; suoraan kaadolle, jota jää tutkimaan. 
 
FLUSHING MEADOW’S FARADAY Fi Mva 40798/13 s.23.6.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin VAL ERI 1 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Iloinen tasapainoinen yksilö joka on aito cockeri joka puolelta katsottuna, upeat sivuliikkeet, true merry cocker. 
Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KÄY ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strongly 
made blue, handsome head, soft expression, no doubt he is a boy, good neck and shoulders, a little short in 
upper arm, very good bone, well padded feet, compact well ribbed body, good width to quarters but slightly 
overangulated for me, stylish happy mover. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka VAL ERI 1 SA 
PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head at all points, tight eyelids, nice neck, 
topline and ribs, strong loin, elbows and hocks, very good angulations, lovely coat in excellent condition, moves 
sound with extension and drive. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko VAL ERI 2 SA PU2 VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen aavistuksen pitkä uros, hyvä pää ja ilme, hyvä ylälinja ja runko, voisi 
olla paremmin kulmautunut edestä, riittävä eturinta, erittäin hyvin kulmautunut takaa, matala kinner, liikkuu 
kauttaaltaan suhteellisen hyvin. Riihimäki KV 4.9. Reia Leikola-Walden VAL ERI 2 SA PU2 VACA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas vahva uros, hyvin kaunisilmeinen oikealinjainen pää, kaunis kaula ja ylä-
linja, suora olkavarsi, eturinta voisi olla täyteläisempi, erinomainen runko ja takaosa, erittäin sujuvat liikkeet, 
kaunis turkki, hyvä luonne. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Dog of very good confirmation throughout and built in very clean and flowing lines, good head 
shape with pleasing eye and expression, good depth of chest, correct topline and tailset, bestens hindquarters, 
moves very soundly. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 3 years old blue roan male, correct size, excellent outline, correct head and muzzle, dark soft eye, 
good open nostrils, excellently placed and carried ears, scissor bite, medium length neck fitting into slightly 
upright shoulder, strong level topline, short deep loin, good length of croup falling into well set tail, good 
underline, well turned stifle to lowset hock, the bone is strong and sound to tight cat feet, good coat texture, 
excellent quality, movement is sound and true with ever-wagging tail. 
 
FLYERS IRON MAN TAN 48980/11 s.29.3.2011 i. Flyers Tan Legacy e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula 
Saarinen 
Taipumuskokeet: Sastamala 3.9. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
FLYERS LEGEND S TAN 54833/12 s.4.6.2011 i. Flyers Tan Legacy e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koko 37 cm, 
pienikokoinen uros, hieman matalaraajainen, suloinen pää ja ilme jonka kuitenkin tulisi olla maskuliinisempi, 
hieman lyhyt kaula, vahva selkä ja tiivis lanne, kokoonsa nähden ok luusto, yhdensuuntaiset takaliikkeet, melko 
korkeat etuliikkeet, ryhdikäs miellyttäväkäytöksinen pieni uros joka voisi olla kauttaaltaan urosmaisempi. Lahti 
KV 2.4. Johan Juslin AVO T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni hieman matalaraajainen 
narttumainen uros jolla ei ole täydellinen purenta, hyvä rungon muoto mutta ei riittävän syvä, liikkuu 



voimattomasti, esitetään hyvin. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO HYL. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kunde ha starkare könsprägel i huvud och uttryck, öppet bett och en höntand 
abnormalt placerad, bra överlinje, mycket kort bröstkorg, välskött päls, lite lågställd i rörelse, öppet bett = noll. 
 
FLYERS UP-AND-COMING 50611/15 s.4.7.2015 i. V-13 EeV-14 Robinson Crusoe Z Vejminku e. Hooligan Hot 
Finale kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen 
hyvin kehittynyt urospentu, erinomaista tyyppiä, hyvä maskuliininen pää, oikean mallinen hyvin kehittynyt runko, 
hyvä eturinta, erittäin hyvä luusto ja käpälät, hieman lyhyt pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä 
turkki, vapaat liikkeet, hyvin lupaava. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Handsome black puppy, well balanced head, good balanced muzzle, nice neck and 
shoulder, tail ok, not making most of himself in moving, has promises. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, 
Portugali JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice head and 
expression, well set ears, excellent reach of neck, nice ribcage, excellent topline and tailset, correct rear 
angulations, moves well. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Pleasing sized dog, very typical head and expression, good legs and feet, well sprung ribs, good 
width of hindquarters, sound positive mover, still needs to drop a little in chest. 
 
FLYERS YES I’M HERO 34302/16 s.31.3.2016 i. Backhills Scandinavian Styel e. Flyers Giant Hope kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Helsinki PN 10.12. Virpi Montonen PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunislinjainen urospentu joka kaipaa vielä täyttymistä, erinomaiset mittasuhteet, kaunislinjainen mutta melko 
kevyt pää, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva luuston vahvuus, liikkuu erinomaisesti ja ryhdikkäästi, kauniisti 
kunnostettu. Helsinki PN 11.12. Marion Waddell, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Nice baby, shown and handled well, good eye and expression, good head and proportions, 
good shoulder, presents a square picture, was animated and happy on the move. 
 
FRIISIN ARMAS GARBI 19604/15 s.14.2.2015 i. Fi Kva Ladysplit’s Deagol e. Småviltjägarens Cts Marrone 
kasv. Aija Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Working type with attractive head, good neck and shoulders, strong bone, tight feet, good depth of chest, 
rather long in body, hindquarters strong and muscular, moves soundly and freely with very good topline and tail 
carriage. 
Tottelevaisuuskokeet: Nurmes 21.5. Allan Aula ALO 3 (137 pist). 
 
FRIISIN ARMED 19603/15 s.14.2.2015 i. Fi Kva Ladysplit’s Deagol e. Småviltjägarens Cts Marrone kasv. Aija 
Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Working type with pleasing head, I would prefer slightly darker eye, good neck and shoulders, moderate 
bone, tight feet, rather long in body, well muscled quarters, moves soundly. 
 
FRIISIN DIGIT 48223/13 s.29.8.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Småviltjägarens Cts Marrone kasv. Aija 
Manelius 
Metsästyskokeet: Salo 5.11. Raimo Martikainen AVO 2 (67 pist). Salo 6.11. Arto Kurvinen AVO 2 (80 pist). 
 
FRIISIN DUNCAN 48225/13 s.29.8.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Småviltjägarens Cts Marrone kasv. 
Aija Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine headed working type, appealing expression but level bite, reasonable neck and shoulders, good 
bone, tight feet, a little long in body, strong muscular quarters, moved happily and positively with good topline. 
Metsästyskokeet: Salo 5.11. Raimo Martikainen AVO 2 (70 pist). Salo 6.11. Arto Kurvinen AVO 2 (67 pist). 
 
FRIISIN METSÄLÄINEN 45791/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Ladysplit’s Deagol e. Stawaskogens Qilla kasv. Aija 
Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very happy working type, appealing head and expression, tight dark eyes, straight front with strong bone, 
rather long in body, masculine quarters, moved well with good topline. 
 
FRIISIN METSÄNELÄIN 45790/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Ladysplit’s Deagol e. Stawaskogens Qilla kasv. Aija 
Manelius 
Taipumuskokeet: Ii 13.8. Nina Janné SPA 1. 
 
FRIISIN METSÄNPOIKA 45789/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Ladysplit’s Deagol e. Stawaskogens Qilla kasv. Aija 
Manelius 
Taipumuskokeet: Valkeakoski 13.8. Kirsi Salokanto SPA 1.  
 
FRIISIN METSÄNUKKO 45788/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Ladysplit’s Deagol e. Stawaskogens Qilla kasv. Aija 
Manelius 



Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Masculine boy, plenty of substance, gentle expression, good neck and shoulders and length of upper arm, 
a little wide in front, good bone, a little long in body, sturdy masculine quarters, happy sound mover with firm 
topline. 
 
FROSTY MORNING’S LORENZO 39103/15 s.5.7.2015 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s 
Mimosa kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen  
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 16.7. Kirsi Salokanto SPA 1. 
 
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: Jyväskylä 25.3. Marko Puranen AVO 2 (249 pist). Lohja 2.4. Timo Pussinen AVO 2 
(230 pist). Pieksämäki 16.4. Tommi Varis AVO 3 (196 pist). Janakkala 5.7. Pernilla Tallberg AVO 2 (251,50 
pist). Tuusula 18.9. Harri Laisi AVO 2 (236 pist). Nastola 22.10. Mari Väänänen AVO 2 (252,50 pist). 
 
FROZEN QUITE A BOY 34006/15 s.18.5.2015 i. Cassom Twist’n’Shout e. Fi & Ee Mva JV-12 Frozen French 
Kiss kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Varautuvainen pehmeä-
turkkinen uros jolla liikaa löysää nahkaa päässä ja kaulassa, melko hyvä runko, ahtaat takaliikkeet, hyvät polvi-
kulmaukset. Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, 
vahva maskuliininen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus ja malli, oikea-asentoiset korvat, tässä 
kehitysvaiheessa osittain tasapurenta, erinomainen rungon tilavuus ja rungon vahvuus, varsin tasapainoiset 
kulmaukset, iloiset liikkeet joissa pentumaisuutta, lupaava turkki. Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta JUN H. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, kompakti nuori uros, hieman pyöristynyt kallo, 
vahva kuono-osa, purenta ei tällä hetkellä aivan korrekti, kauniit tummat silmät, riittävä kaula, pystyt lavat, hyvä 
rinnan syvyys, reisi saisi olla leveämpi, hyvä luusto ja karvapeite, reippaat liikkeet. Helsinki KV 21.5. Laurent 
Pichard, Sveitsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Still very puppy-like looking, 12 months, 
excellent eye form and colour, medium length of neck, ribcage ok for the age, still in puppy coat, slightly side 
mover. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type of the breed, correct proportions in head and body, good length of neck, correct front and back 
angulations, level topline, moves well, good temperament. Helsinki KR 28.8. Kitty Sjong, Tanska JUN ERI 1 
SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head, correct bite and pigmentation, well 
marked stop, good skull, well placed dark eyes, well placed ears of good shape, excellent neck and topline, 
correct tailset, well angulated strong thighs, good depth of chest, good bone and feet, good bone texture, moves 
well. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
balanced dog with good bone and substance, pleasing head shape with depth of muzzle, firm topline with a good 
tailset, nicely angulated hindquarters, positive mover, just prefer a better layback of shoulder. Helsinki KV 
10.12. Merja Ylhäinen NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aavistuksen narttumainen sekä mitta-
suhteiltaan että yleisilmeeltään, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaunis ilme, riittävä kaula, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehä, erinomainen turkin laatu, purenta ei tasainen, pyöristää lanneosaa 
liikkeessä, voisi liikkua ryhdikkäämmin. 
Taipumuskokeet: Heinola 20.8. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas koira; 
tutustuu hyvin muihin kanssa oleviin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Irtoaa hyvään, enempi ilmavainuiseen hakuun 
pitäen ajoittain hyvää yhteyttä ohjaajaan; lähes itsenäistä ja laukauksesta jatkaa. Jäljestys: hyväksytty. Hyvin 
innokas jäljestys; tarkasti jäljellä kaadolle asti joka kiinnostaa. Vesityö: hyväksytty. Halukas uimaan; noutaa ja 
luovuttaa pukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää yhteispeliä koiran ehdoilla. 
 
FROZEN REMY MARTIN XO 10331/16 s.20.11.2015 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On 
Ice e. Frozen Global Joy kasv. Elina ja Tia-Maria Laurén 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine headed, good stop, plenty of substance, good bone, good neck and shoulders, slightly short in upper 
arm, body a little long at this stage, good bend of stifle, happy extrovert mover. 
 
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: Iitti RN 29.5. Reia Leikola-Walden VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaisessa kunnossa esitetty lähes 11-vuotias veteraani, tyylikäslinjainen jo hivenen kuivunut pää, hyvä 
kaula ja ylälinja, toivoisin paremman purennan, sopiva luusto, runko ja kulmaukset, liikkuu ikäisekseen hyvin, 
hyvä turkki ja luonne. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very balanced outline, good masculine head, such a soft expression, reasonable neck and 
shoulders, a little straight in upper arm, straight front, neat feet, good ribs, moderately angulated quarters, sound 
and happy on the move. Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VET ERI 1 ROP-VET. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice overall picture of old man, excellent shape of head, classic head, a 
little tired expression, correct bite, nice neck, well sprung ribs, excellent shoulders, well set tail, excellent coat 
condition, a bit trouble to control front movements, otherwise ok. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla VET ERI 1 
VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11-vuotias hyväkuntoinen veteraani, hyvä purenta, hyvä 
kaula ja ylälinja, hyvä lapa, hieman pysty olkavarsi, riittävät takakulmaukset, eturinta saisi olla voimakkaampi, 



hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, riittävä luusto, hyvä karvapeite, liikkuu varsin hyvin joskin hieman laiskasti 
tänään. Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 11-jährige Rüde in sehr gute Gesundheit, guter Kopf, gute Temperament, schön Oberlinie, gute 
Bewegung. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara VET H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11-
vuotias, jo varsin kuivassa kunnossa oleva mittasuhteiltaan hyvä uros, alaleuka on kapea ja toinen kulma-
hammas on varsin ahdasasentoinen, kuono on keveä, hyvä kaula ja ylälinja seistessä, seisoo hyvin raajoillaan, 
sopivat takakulmaukset, solakka runko, etuliike on jo aika kankea, hyvät takaliikkeet. Hyvinkää ER 8.10. Rui 
Goncalves, Portugali VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 years, classic head, good 
expression, correct bite for the age, excellent neck, I prefer a little bit more angulation in front, good bone, 
excellent coat, good ribcage, a little bit long in loin, I prefer more angulation behind, nice condition for the age, 
moves well behind, little bit wide in hocks. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 8.5. Tuovi Henttu VOI 0 (0 pist). Felix rauhoitetaan, alkumakuu tutkitaan ja 
ohjatusti liikkeelle; koira käyttää maavainua jäljen selvitykseen ja ilmavainua riistahavainnointiin, vauhti on reipas 
kävelyvauhti ja koira etenee suoraviivaisesti; alku mennään hienosti edeten, juuri ennen ensimmäistä makausta 
tekee pienen tarkistusrengastuksen ja ylittää makuun huomioimatta; hieman tämän jälkeen Felix nostaa kuonon 
pystyyn ja alkaa ilmavainulla kerätä riistatuoksuja; koira siirtyy tarkastelemaan jäljen sivulle, erkanee täysin 
jäljestä eikä palaa, ensimmäinen hukka; uuden alun jälkeen saavutaan ensimmäiselle kulmalle, joka on katko-
kulma; siinä koira menee veretetyn osuuden loppuun, jatkaa määrätietoisesti riistapolkua eteenpäin aikomatta-
kaan palata ja tuomitaan toinen hukka; uusi alku toiselta osuudelta, Felix hieman rauhoittuu ja alkaa jäljestää 
verijälkeä vaikka ajoittain hieman hajamielisesti, toinen makuu ylitetään myös huomioimatta; tämän jälkeen koira 
aloittaa taasen tarkistelut ilmavainulla, pyörii, palaa ja etenee välin jäljellä mutta taas riistatuoksut vievät koiraa; 
jäljestys ei etene joten tuomari tuomitsee kolmannen hukan toisen osuuden loppupuolella; harjoitellen kaadolle; 
tänään Felixiä vei keväiset metsän houkutukset. Pyhtää 15.5. Tuovi Henttu VOI 3 (a-3, b-9, c-7, d-4, e-3, f-2 = 
28 pist). Koira rauhoitetaan, alkumakuu näytetään ja ohjatusti matkaan; Felix jäljestää alussa maavainuun tukeu-
tuen, jatkossa myös ilmavainua hyödyntäen suoraviivaisesti edeten tai aaltoillen mukavaa kävelyvauhtia; ensim-
mäinen osuus on erinomaista suoraviivaista jäljestystä, ensimmäinen makuu ohitetaan alarinteeseen, ensimmäi-
nen kulma tarkkaan; heti kulman jälkeen on oja, sitä Felix ei halua ylittää vaan etsiin parempaa reittiä; haku-
matkalla tehtäväkin unohtuu ja lopulta koira päätyy syömään heinää, ensimmäinen hukka; uuden alun jälkeen 
jäljestys jatkuu mainiona koko osuuden, toinen makuu ylitetään, toinen kulma taasen käännytään tarkasti; 
kulman jälkeen Felix löytää mielenkiintoisia hajuja ja tutkii niitä pari tovia, rengastuksia ja tarkistuksia on jäljen 
tuntumassa useita; lopulta väärät jäljet on tutkittu ja matka jatkuu loppuosuuden hienosti; kolmas makuu ylite-
tään, kolmannella kulmalla, jolla katko, koira oikaisee katkon; neljäs osuus mainiota jäljestystä, neljäs makuu 
nuuhkaistaan nopeasti liikkeestä; kaato ensin ohitettiin, ilmavainu osoitti sorkan jääneen taakse ja rengastuksen 
jälkeen löytyi kiinnostava sorkka; vaikka eteneminen oli mainiota, niin tänään pisteitä ja samalla luokkaa alensi 
makuiden heikko merkkaaminen ja katkon oikaisu. 
 
GULDSLÄTTENS SPIDERMAN Fi Jva Ee VMva 11052/07 s.7.12.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid 
e. Fin Jva Elmers Goldmine Cutie Ciccolina kasv. Ann-Marie Strandberg  
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty veteraaniuros, elegantti uroksen pää, hyvä kaula, hyväasentoinen lapa, 
vahva lanne joka voisi olla leveämpi, hyvä raajaluusto, sopivat takakulmaukset, hieman pehmeälaatuinen turkki, 
yhdensuuntaiset takaliikkeet, tehokkaat sivuliikkeet, melko korkea-asentoinen häntä. Jämijärvi RN 19.3. Tarja 
Hovila VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen ryhdikkäästi esiintyvä uros, erin-
omaista tyyppiä, hyvän mallinen tarpeeksi maskuliininen pää, hyvä kaula ja ylälinja, niukasti kulmautunut edestä, 
sopivasti takaa, riittävä rungon syvyys, hieman niukka eturinta, keskivahva luusto, hieman pehmeälaatuinen 
hyvin hoidettu turkki, liikkuu ryhdikkäästi, turhan pysty häntä, miellyttävä avoin luonne, esiintyy hyvin. Vaasa KV 
17.4. Ligita Zake, Latvia VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9½ years old 
veteran in excellent condition, correct type of head, muzzle broad enough, could have straighter bridge of nose, 
expression ok, excellent neck, correct topline with a bit high tail carriage, well developed body, well angulated, 
excellent mover for his age, nice temperament. Kruunupyy RN 7.5. Jouko Leiviskä VET ERI 1 SA VASERT 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän kokoinen, erinomaiset mittasuhteet omaava, 
kaunis kaula ja ylälinja, hyvät pään mittasuhteet, erittäin kauniit tummat silmät, runko erinomaisessa kunnossa 
ikäisekseen, hyvin kulmautunut takaa, hieman jyrkkä lantio jonka vuoksi kantaa häntäänsä ylpeänä liikkeessä, 
iästä huolimatta säilyttänyt positiivisen elämänasenteen josta emäntä voi olla ylpeä ja onnellinen, esiintyy erin-
omaisella asenteella, taitavasti esitetty. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola VET ERI 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 9½-vuotias hyvässä kunnossa esitetty veteraani, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, 
hyvä ylälinja, sopiva luusto, riittävä runko, aavistuksen pitkä lanne, riittävät kulmaukset, kantaa itsensä hyvin 
liikkeessä, turhan korkea häntä liikkeessä häiritsee. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali VET ERI 1 
VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9½ years old male, could have better head proportions, well 
set years, correct front angulation, nice ribcage and topline, sufficient rear angulation, moves with an excellent 
drive for the age. Kurikka RN 6.8. Pekka Teini VET ERI 1 SA PU4 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Lähes 10-vuotias iloinen veteraani joka pääsisi helposti päivän parhaisiin liikkeisiin, ulottuva etuaskel ja 
edelleen tasapainoinen runko, oikealinjainen ja hieman kuivahtanut pää, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, 
turkki ei tänään parhaimmillaan, erittäin miellyttävä veteraani. Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila VET EH 2. 



Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä uros, kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, 
hieman suora edestä, hyvä ylälinja, hieman kevyt runko ja turhan korkea häntä, karva vielä hyvässä kunnossa, 
liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, hammastodistus. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä VET ERI 1 SA VSP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis pää, hieman pyöreät mutta tummat silmät, purenta 
ok, hvyä kaula ja selkälinja, erinomainen eturinta ja etuosa, tiiviit tassut, vahva runko, hyvä rintakehä, korkea 
häntä, hyvät takakulmat, hyvässä karvassa, vetävä askel, tosi iloinen käytös. 
 
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 25.9. Diane Stewart-Ritchie, Irlanti AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Initial impression much too long for me, the breed should be cobby and he is not, carrying too much weight, just 
too much all over, throaty, tide in in front, good in post sternum, good eye colour, excellent earset, steep in 
shoulder, good topline and tailset, untidy coming towards, great tail action on the going around. 
 
HALENNEST HIGH CLASS RKF4321778 s.29.4.2015 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl & Lv & 
Balt Mva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeV-14 V-14 Coastline Johnny B.Good e. Bleper’s Pelageja 
kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Good masculine head with square muzzle, good neck and shoulders and length of upper arm, strong 
bone, deep body, well muscled quarters, moved happily and freely, tail carriage ever so slightly high. Jyväskylä 
KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Macho con muy linda 
cabeza, proporciones y ojos, excelentes anteriores con desechaves angulaciones, lindos arcos de costillas, 
correctos posteriores, excelentes condiciones, mordidura suficiente. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espan-
ja NUO ERI 1 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A merry cocker, excellent head and body 
proportions, well placed ears, strong neck, balanced front and high angulations, good ribcage, good quality coat, 
correct movement. 
 
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 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Masculine headed blue, slightly too much skull for me but still has soft expression, good neck and 
shoulders, reasonable length of upper arm, very good straight front, neat feet, good bone, short deep body, 
hindquarters slighlty overangulated for me but good width, good muscletone, moved very narrrowly, slightly 
erratic behind. 
 
HALENNEST SMART ONE RKFxxxxxxx s.22.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl & Lv & Balt 
Mva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 Coastline Johnny B.Good e. C.I.B Ru & By & Lt & Ee 
& Fi & Balt Mva Bleper’s Pelageja kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Muy buen macho de color azul, buenas proporciones de cabeza, muy buenos anteriores, buen arco de costillas, 
el cuerpo algo largo, buena construccion de posteriores, muy buen temperamento y muy buenas condiciones.  
Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Handsome dog, well placed ears, balanced angulations, strong ribcage, good front and hind angulation, rather 
unruly movement. 
 
HALENNEST TRUE MINE RKF4020817 s.5.6.2014 i. Iriski’s Benediction Of Heavens e. Halennest Diana Dark 
kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very good headed dog, tight dark eyes, bite is bordering on level, good neck and shoulders, short in upper 
arm, very good bone, short deep body, well angulated quarters with doog muscletone, moves soundly and 
happily keeping a good topline. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lovely dog, excellent breed type, good size, well balanced with pleasing substance, 
best of heads with good eye and expression, good legs and feet, well angulated hindquarters, moves soundly, 
lacks any animation on the day which cost the higher prize. 
 
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: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Flashy dog, cocker type, very balanced in outline, head a little narrow and teeth could be bigger, good 
neck and shoulders and length of upper arm, very strong bone, compact body with big ribs, well angulated 
quarters, moved well and happily, just a fraction wide in front. 
 
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: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen 
hyvin kehittynyt urospentu, erinomaista tyyppiä, hyvän mallinen maskuliininen pää, ystävällinen ilme, riittävä 
kaula, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä runko, tänään turhan pulskassa kunnossa, hyvä luusto, etuasentoinen 
lapa, hyvät takakulmaukset, hieman pehmeä runsas turkki, liikkuu leveästi edestä, muuten ok, miellyttävä 



luonne. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue roan 
and tan, head of good length, soft eye, showing hew, extremely overweight which hides good shoulder, nice 
proportions, moves ok behind, very wide in front, needs toenails to be cut. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola 
JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, erinomainen tyyppi, selvästi urosmainen kokonai-
suus, vahva pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, sopiva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, esite-
tään hieman tuhdissa kunnossa tänään mikä näkyy erityisesti liikkeissä, hyvä turkki. Joensuu KR 29.5. Carl-
Gunnar Stafberg, Ruotsi JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Trevligt helhet, bra maskulint 
huvud, bra bett, lagom hals, bra rygglinje, bra kropp, lite onödigt högt hull, rör sig mycket bra, bra päls. Jämsä 
KR 4.6. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 months old boy, good 
size and proportions, correct masculine head with dark eyes, well set ears, complete scissor bite, good neck, 
shoulder and topline, correct tailset, very well angulated, chest deep and well ribbed up, the body a little bit 
overdone, living in a good kitchen, good angulations, good coat. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta JUN 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin voimakasrunkoinen juniori, reipas luonne, miellyttävä pää, 
riittävä kaula, hyvä eturinta, hieman suora olkavarsi, hyvä luusto, riittävät polvikulmaukset, runsas turkki, selän 
tulee tiivistyä iän myötä, samoin liikkeiden. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, voimakas pää, hieman löysät alaluomet, 
hyvä selkä ja rintakehä, vielä kapea eturinta, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Seinäjoki RN 
13.8. Paavo Mattila JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärakenteinen uros jolla hyvän 
mallinen pää, ilme saisi olla parempi, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, selässä pientä pehmeyttä, hyvät 
raajat, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvä karva, liikkuu sivusta erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Hyvin-
kää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja JUN ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Dog of excellent type, lovely head but a bit loose in eye, well angulated at both ends, could be better in front, 
turns feet out too much, good neck and topline, moves very well. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia 
NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculino ejemplar de la raza, muy buena cabeza, ojos 
con tercero parpado no pigmentado, excelente construccion de anteriores, discreto arco de costillas, buenos 
posteriores, quando se mueve, corvejones se mueven muy acerca, excelentes condiciones. Tampere RN 6.12. 
Irina Poletaeva NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Urosmainen, hyvä koko, riittävän kompak-
ti, hyvä pää, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta hyvin kehittynyt, 
oikeat kulmaukset, askelpituus voisi olla pidempi, hieman ulkonevat etukäpälät, erinomainen luonne. Helsinki 
KV 10.12. Merja Ylhäinen JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja 
mittasuhteet, hyvä luusto, hieman avoimet silmät, hyvät korvat, aavistuksen lyhyt kaula ja kaulanahkaa, 
erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen rintakehä, erinomainen turkin laatu, 
hieman avoimet käpälät, liikkuu hyvin. 
 
HEART ROCK NEUTRON STAR COLLISION 48831/12 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: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet omaava uros, kauniit yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä kaula ja säkä, 
tasapainoisesti rakentunut edestä, oikea rintakehän pyöreys, hyvä lantio, oikealaatuinen karvapeite, hyvä 
hännän käyttö, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä mutta takaraajojen liike voisi olla tasapainoisempi. Jämijärvi 
RN 19.3. Tarja Hovila KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarakenteinen maskuliininen 
uros, erinomaista tyyppiä, hyvän mallinen uroksen pää, riittävä kaula, hyvä selkä, hieman niukasti kulmautunut 
edestä, sopivat takakulmaukset, erittäin hyvä luusto, oikean laatuinen runsas turkki, hyväasentoinen häntä, 
takaliike saisi olla vapaampi ja voisi käyttäytyä reippaammin ollakseen paremmin edukseen. 
 
HEART ROCK THE LIVING DAYLIGHTS 49888/09 s.20.8.2009 i. No Mva Casein’s Campania e. Häljans 
Saida-Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan 
kokoinen, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, hieman lyhyt kaula, vahva selkä, tilava rintakehä, hyvät takaraajat, 
liikkuu hyvin. Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
rakentunut uros joka esitetään hieman tukevassa kunnossa, kaunis pää ja kaula, hyvä ylälinja, hyväasentoiset 
raajat, hyvä runko, hyvälaatuinen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
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:  
Jäljestämiskokeet: Sastamala 23.6. Karla Sohlman AVO 2 (a-5, b-6, c-5, d-14, e-3, f-4 = 37 pist). Sulo tutkii 
lähtömakauksen ja saatetaan päivän työtehtävään mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään 
maa- ja ilmavainua sekaisin; ensimmäistä osuutta edetään useita pieniä ja isompia rengastuksia tehden puoleen 
väliin, jolloin Sulo saa jonkun ihanan hajun ja lähtee jäljeltä määrätietoisesti, ensimmäinen hukka; uusi yritys ja 
loppuosuus samaa rengastusta isoin ja pienin kuvioin, ensimmäinen kulma tarkasti, makuu hyvin tutkien; toinen 
ja kolmas osuus edetäänkin jo hyvin, pienenpientä aaltokuviota tehden sekä muutamia pieniä rengastuksia jäljen 
jommalle kummalle puolelle pyörähtäen, toinen kulma pienellä taustan tarkastuksella makuun tutkimisen jälkeen; 
kaadolle suoraan ja se kiinnosti; Sulo osoitti omistavansa jälkikoiran nenän, kokemuksen myötä uskon alun 
narunjatkeen pyörityksen jäävän pois ja työtehtävä pysyy mielessä alusta loppuun; tästä on hyvä jatkaa. Virrat 
7.8. Kari Muje AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Hyvin huolellisesti ohjattu lähtö, Sulo merkkaa 
makuun ja lähtee rauhallisesti maavainulla matkaan; edetään hyvin jäljen suunnassa, välillä hieman polveillen, 
mutta jälki pysyy Sulon mielessä; ensimmäisellä osuudella lintu testaa Sulon jälkivarmuutta, mutta edes kieltoa 



ei tarvita, kohta Sulo varmistaa pistolla tuoreen riistajäljen, josta ripeästi takaisin; ensimmäinen kulma tarkasti 
tutkien, toinen kulma samoin, pienellä taustapistolla; puron ylitys teettää töitä, Sulo kääntyy myös paluusuuntaan 
jota tutkii hieman lähellä olevan kulman ohi ja palaa sitten itsenäisesti ja päättäväisesti purolle, ylitys ja loppu-
suora hyvin jälkeä seuraten; kaatoa Sulo jää tutkimaan, erinomainen äänetön jäljestys. 
 
HIGHLIGHTERS ARCTIC FROST Lt & Lv & Ee & Balt JMva RigaJW-15 12762/16 s.21.6.2014 i. Streamflow 
Melton-Ross e. Westerner Icedrops kasv. Madelene Ljungkvist, Ruotsi 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen 
uros, hyvä pään muoto mutta liian löysässä nahkassa, tarvitsee vankemman etuosan, hyvä rungon muoto, liian 
laskeva lantio, ahtaat takaliikkeet, vahvat käpälät, kuiva karvapeite. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, 
Ruotsi NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Huvud med bra längd, kunde ha mer i nosparti, rak i 
fronten, grund bröstkorg, bra bakvinklar, lite höga hasar, stark rygg, bra svans, kunde ha mer glans i pälsen, rör 
sig bra bak, behöver mer stöd till armbågar. Tammela KR 11.6. Juha Kares NUO H. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Reipas, hieman ilmavan vaikutelman antava uros, hyvä purenta, etuasentoiset lavat ja kovin 
suora olkavarsi minkä vuoksi tahtoo seistä hieman holtittomasti edestä, rintakehä saisi olla täyteläisempi, sopu-
suhtaisesti kulmautunut takaosa, hyvä turkki, etuosa tiputtaa palkinnon. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva 
AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, riittävän kompakti, erittäin urosmainen, hyvä 
pää, saksipurenta, riittävä kaula, melko hyvä ylälinja, rintakehä voisi olla paremmin kehittynyt ikäisekseen, riittä-
vät kulmaukset, riittävä askelpituus, pehmeähköt ranteet, etuliikkeet voisivat olla paremmat, erinomainen luonne. 
 
HONEYWATER’S CATCH OF THE DAY 20645/16 s.18.5.2015 i. C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & VDH & No Mva MV-
14 Ozzie Black Petrs e. Manaca’s Makes People Talk kasv. Karoline Djeft, Ruotsi 
Näyttelyt: Alavus KR 12.6. Virpi Montonen JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen tyyppi, erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula, 
erinomaiset lavat, hyvä eturinta, lupaava runko, hyvin tasapainoinen kokonaisuus, seisoo hyvin raajoillaan, 
liikkuu erinomaisella askelpituudella erinomaisella spanielin asenteella. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka JUN ERI 
1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Korkealuokkainen ja hyvin kehittynyt juniori, erin-
omainen uroksen pää, upea kaula, oikea ylälinja, hyvin kulmautunut etu- ja takaosa, vahva luusto, oikean 
muotoinen rintakehä, lyhyt leveä lanne, erinomainen karvan laatu, liikkuu kauniilla pitkällä askeleella. Mäntsälä 
KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 14 months, beautiful red male, well developed for his age, excellent head proportions, correct eye 
colour, correct bite, excellent earset, correct length of neck, excellent shoulder, strong ribs, correct tailset, little 
low, correct angulation behind and height of hocks, excellent coat condition, excellent mover with excellent reach 
and drive. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type and size, with typical head and expression, excellent angulation and proportions, 
excellent coat, cockery moving, I liked this dog when he stepped into the ring. Hyvinkää ER 8.10. David 
Shields, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent confirmation, 
beautifully balanced, good size, lovely head, good dark eye and soft expression, good reach of neck with 
excellent layback of shoulder, short coupled body, correct topline and tailset, best of hindquarters, very sound on 
the move. 
 
HOOLIGAN HECTIC TOM TERRIFIC 12136/14 s.3.12.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Hooligan 
Hania Tan kasv. Arja Koskelo 
Näyttelyt: Tornio RN 20.2. Pekka Teini AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
oikea, keskikokoinen uros jonka rintakehä saisi olla täyttyneempi ja eturinta hieman voimakkaampi, hyvä kuono-
osa, hieman luisu otsapenger, kaunis kaula ja hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset ja raajojen vahvuusaste, hyvä 
turkki. Keminmaa RN 14.5. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, oikea selkälinja ja hännän kiinnitys, pää saisi olla maskuliinisempi ja kuono 
täyteläisempi, kauniit tummat silmät, pitkä kaula, hieman pysty lapa ja olkavarsi, rintakehässä tarpeeksi syvyyttä 
ja tilavuutta, hyvät takakulmaukset, erinomainen karvan laatu, yhdensuuntaiset liikkeet, selvät värimerkit. 
Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, 
toivoisin vahvemman pään jossa tulisi olla vahvempi otsapenger, hyvä kaula, riittävät etukulmaukset, 
polvikulmauksia saisi olla enemmän, sopiva luusto, runko saisi olla vankempi, ei parhaassa karvassa tänään, 
hyvä luonne, pehmeä selkälinja liikkeessä, liikkuu normaalisti. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, 
Kreikka AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head, correct proportions in skull and 
muzzle, excellent earset and long ears, level topline, good ribs, angulations, elbows and hocks, little long in loin, 
nice coat with correct tan marks, moves sound, freely and happily using tail all the time. Sotkamo RN 30.7. 
Annaliisa Heikkinen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen uros, kuono-
osa saisi olla vahvempi, lyhyehkö kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, kuonon ja kallon 
ylälinjat saisivat olla yhdenmukaisemmat, liikkuu hyvin takaa ja edestä, esiintyy iloisesti. Oulu KV 14.8. Dusko 
Piljevic, Serbia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive dog of correct type, balance and 
size, masculine head and expression, correct neck and shoulders, I’d prefer more forechest, nice legs and feet, 
correct topline and tailset, tail carried high, correct mover, well presented. 
Tottelevaisuuskokeet: Oulu 29.10. Veijo Kinnunen ALO 1 (184,50 pist). 
 
I’M YOURS VOM WULFEKAMP 50460/15 s.24.1.2015 i. Nl Mva De JMva United Kingdom vom Schlehdorn e. 
De & VDH Mva De & VDH JMva Casey Black Petrs kasv. Marion Steffen Merzen, Saksa 



Näyttelyt: Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nuori uros jolla erinomaiset mittasuhteet ja kauniit linjat, hyvä ilme, päähän voi tulla lisää täytettä, hyvä 
kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luuston vahvuus, ikäisekseen erinomainen rintakehä, hyvä lanne ja lantio, 
liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, vielä hieman löysyyttä edessä, hyvä askelpituus, erinomainen karva, miellyttävä 
käytös. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Masculine boy with plenty of substance, pleasing head although skull is a fraction too heavy, good neck 
and shoulders and length of upper arm, reasonable bone, feet a little flat, short deep body, moderately angulated 
quarters, moved happily keeping a good topline, slightly erratic in front. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari 
NUO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, elegant appearance, cockery 
expression, a little narrow foreface, good shoulders, very muscled withers, parallel forelegs, well ribbed up, 
excellent body proportions, good hindquarters, cockery croup, very nice coat, too happy cockery movement. 
Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely 
size of male with good proportions, finely chiselled a bit feminine head, well made front, I would like stronger 
front feet, excellent topline, correct rear, lovely coat, covers the ground well. 
 
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: Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari VET ERI 1 SA PU4 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent size, veteran male with good balance and substance, very nice head with kind 
expression, excellent shoulders and forechest, good upper arm position, well ribbed up, excellent deep ribcage, 
good body proportions, excellent croup and tailset, very nice parallel front legs, well angulated hindquarters, 
good coat structure, moves very well. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VET ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size, clean cut head with parallel lines, excellent front, well sprung ribs, a bit 
arched topline, correct rear, excellent temperament and sidegait. 
 
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: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen AVO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias kaunislinjainen hyväryhtinen uros, hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää jossa hyvä pituus, tummat 
silmät, pehmeä ilme, kaunis huulilinja, kuono voisi olla hivenen täyteläisempi, erinomainen tilava runko, voima-
kas vahva takaosa, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut edestä, liikkuu tasapainoisesti ja tehokkaasti, hyvä turkki, 
runsaat hapsut, sukupuolileimaltaan voisi olla hieman maskuliinisempi. Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, 
Latvia AVO ERI 1 SA PU2 SERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice strong male, 
excellent condition and proportions, correct head, muzzle could have more volume, excellent topline and tail, 
good front, moves very well, good coat, very lovely temperament. Savonlinna RN 2.4. Elena Ruskovaara AVO 
ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Linjakas, laadukas, hyvin rakentunut, 
kauniissa näyttelykunnossa esitetty jäntevä uros, erittäin hyvä rintakehä, hyväilmeinen liioittelematon pää, laadu-
kas karva ja kunto, kaunis vakaa ylälinja liikkuessa, sujuva reipas askellus. Kangasniemi KR 5.5. Lena Danker 
AVO ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, hyväkokoinen uros jolla hyvät 
mittasuhteet, toivoisin parempaa sukupuolileimaa päähän, purenta ok, kauniit silmät, hyvät korvat, hyvin kulmau-
tunut edestä ja takaa, kaunis kaula, oikean mallinen rintakehä, hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto, oikea karvan 
laatu, liikkuu reippaasti hyvällä askelpituudella, miellyttävä luonne. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia AVO 
ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old boy, good size, good proportions, correct 
masculine head, dark eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tail, 
well angulated, strong body, nice coat, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 2 SA 
PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical male of the breed, nice head and expression, 
good length of neck, correct front and back angulations, nice deep chest, correct topline, moves well, good 
temperament. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent body proportions, nice shape of head with beautiful dark eyes, well set ears, excellent neck and 
topline, good depth of chest, excellent angulations, standing parallel, well set and carried tail, excellent coat 
quality, could have slightly more reach and drive in movement. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro AVO EH. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years old, strong male, very good type and proportions, very nice head but 
should be stronger in muzzle, earset could be lower, strong neck and topline, presented in a bit heavy condition, 
excellent ribcage, well angulated, very good coat quality but could be in better condition, moves well but could 
use his tail better on the move. 
 
JALABELLE WHEN YOU’RE WITH ME 17295/16 s.21.1.2016 i. Jalabelle Got Love For Sale e. Toffie’s Miss 
Alice Chocolate kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Tampere PN 11.9. Markku Kipinä PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lanneosaltaan 
hieman pitkä pentu, voimakkaammin kulmautunut takaa, ikäisekseen hyvä runko, hyvä kaula, selkälinja ja häntä, 
lupaava karva, purenta vaiheessa, täyteläinen kuono-osa, hieman takaluisu kallo, tummat silmät, hyvät korvat, 
eturinta saa täyttyä, liikkuu riittävällä sivuaskeleella, hieman leveä edestä, kiva luonne. 
 
JENLIN ADAHY 43836/15 s.19.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Nickel And Dime Blind Date kasv. Merja 
Harjula 
Näyttelyt: Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming 
boy of correct size, type and balance, lovely head and expression, correct neck and shoulders, nice legs and 
feet, correct topline and tailset, carried slightly higher, needs more training for proper movement. 



Taipumuskokeet: Lieksa 23.7. Heli Rummukainen SPA 0. 
 
JENLIN BOTTLE O’RUM 14400/13 s.28.12.2012 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Nickel And 
Dime Blind Date kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong 
male, compact enough, lovely head and expression, enough neck, straight topline, correct volume of body, loin 
short enough, enough angulated, balanced movements, correct temperament. Seinäjoki RN 15.5. Marjo 
Jaakkola AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, vahva, selvästi urosmainen, 
hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla voimakkaampi, sopiva luusto, hyvä rinnan syvyys, aavistuksen pitkä 
lanne, riittävät kulmaukset, liikkeiden tulee tasaantua, liikkuu riittävällä askelpituudella halutessaan. Alavus KR 
12.6. Virpi Montonen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, komea 
pää, hieman nahkaa, lapa voisi olla viistompi ja etuosa kulmautuneempi, kovin lyhyt rintakehä ja pitkä lanneosa, 
hyvä takaosa, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvin. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka AVO ERI 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvä urosmainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, 
riittävästi kulmautunut, oikean mallinen pitkä rintakehä, lyhyt vahva lanne, liikkuu hyvin ja kantaa häntänsä 
kauniisti. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct head, well set ears, chest could be deeper, would like more angulation in front, correct topline, sufficient 
rear angulation, would like a rear with more power, in movement could have more reach. Kurikka RN 6.8. 
Pekka Teini AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoa hieman kookkaampi, sopu-
suhtainen hyvin liikkuva uros, miellyttävä pää ja ilme, tummat silmät, hyväasentoinen kaula ja selvä säkä, rinta-
kehässä hyvä muoto ja syvyys, hyvät kulmaukset, erinomaiset käpälät, laadukas turkki, erinomainen käytös. 
 
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 RN 20.3. Markku Kipinä NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Jo hieman 
raskasrunkoinen, lanneosaltaan hieman pitkä uros jolla hyvä raajaluusto ja riittävät kulmaukset, hyvä eturinta, 
hieman ulkokierteiset eturaajat, hyvä kaula, maskuliininen hyvälinjainen pää, täyteläinen kuono, hyvä purenta, 
hyvät silmät ja korvat, erinomainen turkin laatu, lyhyehkö lantio, hieman korkealla kannettu häntä, liikkuu riittä-
vällä sivuliikkeellä, hieman löysä edestä. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hieman raskaan kokonaisvaikutelman antava, erittäin kaunis ilme, hieman lyhyt kaula joka saisi 
olla kuivempi, hyvä selkälinja ja hännän kiinnitys, vahva luusto, pitkä lanne, hyvät kulmaukset, liikkuu ja esiintyy 
hyvin, runsas karvapeite lisää kömpelöä vaikutelmaa. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 11.5. Kalle Järvinen VOI 3 (a-3, b-4, c-4, d-12, e-3, f-2 = 28 pist). Mikille näytetään 
alkumakuu, tästä alkaa ohjatusti ilmavainuinen jäljestys; ensimmäistä osuutta mennään noin 100 metriä kun 
koirakko saa tuoksun nenään ja sitä seurataan aina hukkaan asti; palautetaan jäljelle, josta ensimmäiselle 
makuulle, joka merkataan hyvin, ensimmäiselle kulmalle tarkasti mutta pitää tehdä pieni tarkastuslenkki kulman 
läheisyydessä; toista osuutta noin 50 metriä, josta menee ura jäljen yli ja sitä seurataan aina toiseeen hukkaan; 
palautetaan jäljelle, toinen makuu ohi usealla metrillä, toinen kulma (joka katko) jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen 
jatkoon; kolmas makuu pikainen tarkistus, kolmas kulma tarkasti; kolmas ja neljäs osuus tarkasti jäljen tuntu-
massa, neljäs makuu merkataan; sorkalle suoraan ja se kiinnosti; lisää varmuustreniä, niin hyvä tulee. Ilmajoki 
29.5. Kalle Järvinen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-10, e-3, f-4 = 36 pist). Miki syöksyy alkumakuulle ja tästä alkaa tasai-
nen ilmavainuinen jäljestys; ensimmäisellä osuudella ensimmäinen makuu merkataan; ensimmäinen kulma, joka 
katko, lenkittäen ja jäljentekijöiden jälkiä pitkin jatkoon; toinen osuus muutamalla lenkillä, toinen makuu merkat-
tiin, toinen kulma lenkillä jatkoon; kolmannella osuudella suoraviivainen poistuminen kurppien hajulle ja tästä 
hukka; kolmas makuu hätäinen, neljäs kulma tarkasti, neljäs makuu ohi ja neljäs osuus kahdella pitemmällä 
lenkillä; sorkalle suoraan ja se kiinnosti; lisää varmuustreeniä, niin Miki näyttää vielä. Ilmajoki 14.6. Nina Kujala 
VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Nopea lähtö alkumakaus nuuhkaisten, Miki jäljestää pääsääntöi-
sesti ilmavainulla jäljen ylitse aaltoillen reipasta vauhtia kaikki osuudet; ensimmäinen kulma tarkasti, toisen 
kulman katkokulma jäljentekijän jälkiä pitkin, kolmas kulma tarkasti; ensimmäinen makaus nopeasti merkaten, 
muut ohitse; suoraan kaadolle, jolle pysähtyy; kunhan ohjaaja muistaa jatkossa jarruttaa koiraa, paranee jälki-
tarkkuus ja makausten merkkaus, muuten hyvä suoritus. Ilmajoki 14.8. Aila Hauskamaa VOI 1 (a-6, b-11, c-10, 
d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Miki haistaa nopeasti alkumakuun ja lähtee itsenäiseen jäljestykseen, sitä edetään 
rauhallisesti lähes jäljen päällä; ensimmäinen ja kolmas osuus hyvin, toisella pidempi pisto, josta palaa itsenäi-
sesti, viimeisellä pieniä pyörähdyksiä jäljen tuntumassa; kulmista yhdellä suunnantarkastus takakautta, toisella 
laaja lenkki, kulma jolla katko veretyksen loppuun ja uudelle osuudelle toisella rengastuksella; makuista merkkaa 
kolme, yhden nopeasti nuuhkaisee; reipas jäljestäjä, joka iän myötä saa varmuutta. 
 
JENLIN PUMBLECHOOK 46710/14 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: Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical outlook with a good head, pleasing depth of muzzle, good eyes and expression, good depth of chest 
with plenty of heart room, well sprung ribs, good quarters, happy on the move, just prefer a better layback on the 
shoulder. 
 



JENLIN ROCK THE BALLET Fi Jva 33446/09 s.15.5.2009 i. C.I.E Lt Mva V-10 Westerner Dance In Time e. 
Jenlin Love Poem kasv. Merja Harjula 
Jäljestämiskokeet: Tarvasjoki 8.8. Mikko Ahti VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Rokka nuuhkaisee 
alkumakauksen ja aloittaa maastoon sopivaa vauhtia etenevän jälkityön, jossa verijälkeä seurataan enimmäin 
aikaa aaltoillen, ollen kuitenkin koko ajan tietoinen jäljen sijainnista; jäljen aikana muutama hieman pidempi 
tarkastuslenkki, joilta varsin nopeasti takaisin jäljelle; ensimmäisellä kulmalla ollut katko selviää hakemalla, häntä 
innokkaasti heiluen; toinen kulma teettää hieman vaikeuksia parin tarkastuslenkin muodossa; kolmas kulma 
jälkitarkasti; makuista Rokka ohittaa ensimmäisen, merkkaa hyvin kolmannen ja toisen ja neljännen juuri ja juuri 
hyväksyttävästi; kaadolle suoraan jääden sorkkaa tutkimaan. 
Jäljestämiskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Tarvasjoki 2.10. Jouni Vestu VAHI 1. 
 
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 11.5. Kalle Järvinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-3, f-5 = 44 pist). Kossun kanssa 
laskeuduttiin alkumakuulle, josta alkoi ilmavainuinen jäljestys; ensimmäinen, toinen ja kolmas osuus jäljen tuntu-
massa, neljännellä osuudella yksi pitempi tarkistus; ensimmäinen makuu merkattiin, toinen ohi, kolmas ja neljäs 
hätäisesti; ensimmäinen kulma, joka katko, pienin rengastuksin jatkoon, toinen kulma takakautta, kolmas kulma 
tarkasti; kunniakierroksen jälkeen sorkalle, joka kiinnosti. Ilmajoki 22.5. Elina Kylmälä VOI 2 (a-5, b-9, c-8, d-10, 
e-3, f-3 = 38 pist). Alkumakaus nuuhkitaan tarkasti ja ohjatusti jäljelle; ensimmäisen osuuden alussa pyöritään 
pitkään, matka jatkuu ja ensimmäisellä kulmalla oleva katko selvitetään tehden ensin pari lenkkiä ja sitten hie-
man saappaiden jälkiin tukeutuenkin löytyy jäljen jatko; toisella osuudella paljon tarkastuslenkkejä jäljen molem-
min puolin; kolmannella osuudella mennään välillä hyvin veriuraa, vain alussa ja lopussa tarkistuspistoja; myös 
viimeisellä osuudella pari tarkastuslenkkiä; makuista kaksi ensimmäistä merkataan nopeasti, kolmas nuuhkais-
taan ja viimeinen kierretään; sorkalle jälkeä pitkin ja sitä jäädään nuuhkimaan. Ilmajoki 29.5. Kalle Järvinen VOI 
1 (a-6, b-11, c-9, d-9, e-3, f-5 = 43 pist). Kossulle näytetään alkumakuu, josta alkaa tasainen jäljestäminen; 
ensimmäisellä ja toisella osuudella pieniä tarkistuksia, kolmas ja neljäs osuus jälkitarkasti; ensimmäinen ja 
toinen makuu ohi, kolmas merkataan, neljäs hätäisesti; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen kulma, joka katko, 
kahdella lenkillä jatkoon, kolmas takalenkillä jatkoon; sorkalle suoraan ja se kiinnosti; konkarin tasainen suoritus, 
jota on miellyttävä seurata. Ilmajoki 14.6. Nina Kujala VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Ohjattu 
opastettu lähtö alkumakaus tutkien; Kossu jäljestää hyvää vauhtia maa- ja ilmavainulla jäljen ylitse aaltoillen; 
ensimmäisellä osuudella pistotarkastus, toisella osuudella pari laajempaa tarkastuslenkkiä, joista toiselta palaa 
kehotuksella; kolmas ja neljäs osuus tarkempaa työtä; ensimmäinen ja toinen makaus ylitse, kolmas tarkasti ja 
viimeinen nopeasti; ensimmäinen kulma tarkasti, toisen kulman katkokulma rengastamalla ja kolmas tarkasti; 
suoraan kaadolle, jolle pysähtyy; hyvä suoritus. Ruovesi 24.7. Arto Kylmälä VOI 0 (0 pist). Ohjatusti jälkityöhön; 
Kossu tekee ensimmäisellä osuudella ensin pari tarkistusrengastusta, osuuden lopulla kulman tuntumassa pyyt 
sotkevat keskittymistä aiheuttaen pyörimistä, jälki kuitenkin löytyy; toinen osuus selvitään muutamin tarkistuksin 
katkokulmalle, josta ensin ajautuu yli ja rengastaen lähes kulmalle, jonka tuntumasta lähtee metso; koira saa 
vainun linnusta ja jälkeä haistellaan niin kauan, että annetaan hukka; puhdas jälki ja edetään jälkiuralla ajoittain 
muita jälkiä tutkiskellen; hieman ennen kaatoa Kossu ajautuu jäljen sivuun ja samalla aika täyttyy ja koe keskey-
tyy; harjoitellen kaadolle, jota nuuhkii; makauksista viimeisen merkkaa selvästi pysähtyen, muut vauhdista nuuh-
kaisten. Ilmajoki 14.8. Aila Hauskamaa VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Kossu ohjatusti alku-
makuulta jälkityöhön; alkaa rauhallinen jäljen päällä aaltoileva työ, jota mennään pääosin maavainulla; yhdellä 
osuudella lyhyt riistan jälkien tarkistus; makauksista merkkaa kaksi pysähtyen, kaksi nopeasti nuuhkaisten; 
kulmat jäljen mukaisesti, katkolla veretys loppuun, siitä tarkastuslenkki taakse ja jäljentekijän jälkiä uudelle alulle; 
kaadolle suoraan ja se kiinnosti; hieno varma suoritus molemmilta. Ilmajoki 28.8. Karla Sohlman VOI 1 (a-5, b-
11, c-8, d-8, e-3, f-5 = 40 pist). Huolellisen alkumakauksen tutkimisen jälkeen Kossu saatetaan hyvin veriuralle, 
alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään maavainua; kaikki osuudet edetään hyvin, melko jälkitarkasti 
tehden vain parit pikku pyörähdykset jäljen sivuun sekä kolmannen osuuden lopussa laajemmat rengastukset 
molemmille puolille jatkaen matkaa itsenäisesti; kaadolle tultaessa vähän ennen sitä ajautuu hieman sivuun, 
kaadosta ohi jonkin matkaa, muistutuksesta palaa takaisin sorkalle, joka kiinnosti; yhtään makausta ei osoitettu 
pysähtymällä ja viimeinen kierretään sisäkautta ohi; ensimmäinen ja kolmas kulma rengastuksella takaa, toinen, 
jolla katko, veretyksen lopusta rengastus, loppu jalanjälkiä jatkoon; tämä veteraani jälkikoira osoitti osaavansa 
jäljestää ja nenä on paikallaan; makaukset saisivat kiinnostaa enemmän, ne juuri pudottavat pisteitä tänään ja 
pyörähdykset, jotka tulivat matkan aikana sekä kaadolla tullut tapahtuma; Kossun työskentely oli iloista ja annet-
tu tehtävä mieluinen, se hoidettiin häntä heiluen alusta loppuun; koiran työskentelystä aisti koko metsäseurue, 
että se hoidettiin innolla; hyvä Kossu. 
 
JENLIN SPOTLIGHT 41764/12 s.23.6.2012 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. C.I.B Fi & Ee Mva Jenlin Maya Bay 
kasv. Merja Harjula 
Jäljestämiskokeet: Joensuu 19.6. Markku Hassinen AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-9, e-3, f-5 = 43 pist). Lähtö-
makausta pikaisesti nuuskaisten jälkikomennolla edetään ensimmäiselle osuudelle; Enska on tietoinen missä 
jälki kulkee ja edetään aivan jäljen päällä vain yhdellä lyhyellä tarkistuspyörähdyksellä aina ensimmäiselle 
kulmalle, joka takaa tarkistaen vie toiselle osuudelle, makaus yli vauhdissa; toisella osuudella jatkuu erin-
omainen jäljestys koiran tehdessä vasemmalle jäljestä lyhyen tarkistuksen noin puolivälissä; loppu edetään 
jäljen tuntumassa toiselle kulmalle, josta yli ja kaartaa kolmannen alkuosalle muutama metri makauksesta, joka 
ohitettiin sivusta; kolmannen osuuden alussa tehdään laajahko haku tarkistellen sivuhajut, mutta hyvin löydetään 
sieltä jälkiuralle siihen mistä lähdettiin; pari pientä tarkastuspyörähdystä ja oikealle lyhyt tarkistuslenkki vielä 
ennen kuin koira lopussa etenee aivan verijäljellä kaadolle, sorkkaa jää nuuhkimaan; tarkempaa työskentelyä 



makauksilla ja lähdössä, mutta kaiken kaikkiaan erinomainen sopivavauhtinen jäljestyssuoritus. Rääkkylä 11.9. 
Minna Vornanen VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Hieman hätäinen lähtö, nopea nuuhkaisu alku-
makauksesta, pian alkukreppien jälkeen koira tekee ison tarkistuslenkin jäljen sivuun, sitten löytyy oikea suunta 
ja jäljestys pääsee käyntiin kun “löysät“ on kipaistu pois; ensimmäinen makaus kurvataan ohi, ensimmäisellä 
kulmalla katko jossa veretys kuljetaan loppuun, siitä laajalla lenkillä toiselle osuudelle; toisella osuudella van yksi 
pieni tarkistuslenkki, makaus osoitetaan pysähtyen, toinen kulma metrin lenkillä; kolmas osuus hyvää jäljestystä, 
vain pari pientä tarkistusta osuuden lopussa, makaus osoitetaan pysähtyen, kolmannella kulmalla muutama 
suunnanhakulenkki; neljännen osuuden alku hyvää jäljestystä, makauksen kohdalla hidastaa, jäljen lopulla 
metsän tuoksut houkuttavat ja tehdään lenkki jonka vuoksi kaadolle tullaan takakautta; kaadon osoittaa pysäh-
tyen ja jääden sitä nuuhkimaan; hyvä jälkipari. 

 
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: Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, 
selvästi urosmainen linjakas kokonaisuus, hyvä pää, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, hyvä 
runko, hieman pitkä lanneosa, kohtalaisesti kulmautunut edestä, hyvin takaa, kantaa hyvin itsensä liikkeessä. 
Alavus KR 12.6. Virpi Montonen KÄY ERI 2 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, kaunisilmeinen pää, otsapenger voisi olla selvempi, hyvin kulmautunut, ok eturinta, hyvä runko, 
rintakehä voisi olla pitempi, hyvä takaosa, erinomainen lihaksisto, hyvä karvapeite, liikkuu hyvällä askelpituudella 
säilyttäen ryhtinsä. Kurikka RN 6.8. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Rotutyyppi erinomainen, mittasuhteiltaan oikea, kevyesti liikkuva käyttöluokan uros, kaunis kuono, 
hyvä huulilinja, tummat silmät, kauniit korvat, hieno ylälinja, oikea hännän kiinnitys, hyvän muotoinen rintakehä, 
tasapainoisesti kulmautunut, laadukas rungon myötäinen turkki, hyvin spanielimaiset liikkeet. Seinäjoki RN 13.8. 
Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä uros, kaunis-
ilmeinen pää, hieman loiva otsapenger, kaunis kaula, hieman suora edestä, eturintaa saisi olla enemmän, hyvä 
runko, ylälinja ja takaosa, hyvä karva, ei aivan parhaimmillaan tänään, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Seinä-
joki KV 22.10. Tarmo Viirtelä KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, hieno pää ja 
ilme, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, sulava ylälinja, hyvät etukulmat ja eturinta, tiiviit tassut, hyvä rintakehä 
ja runko, hyvä häntä ja vahva takaosa, kauniissa karvassa, hyvä askel, iloinen käytös. 
 
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 RN 15.5. Marjo Jaakkola JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias, 
selvästi urosmainen, hyvä pää jossa riittävä vahvuus, hyvä kaula, aavistuksen etuasentoiset lavat, eturinta voisi 
olla voimakkaampi, sopiva luusto, hieman suora olkavarsi, hyvin kehittynyt runko jossa riittävä syvyys, takaosa 
voisi olla selvemmin kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella, kantaa kauniisti itsensä liikkeessä, hyvä 
turkki. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, iloisesti esiintyvä, kaunisilmeinen pää, otsapenger voisi olla selvempi, hieman nahkaa, riittävä kaula, 
lapa saisi olla viistompi, riittävä eturinta, hyvä karvan laatu. Kurikka RN 6.8. Pekka Teini NUO EH 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen nuori uros, tarvitsee vielä hieman tiivistyä, vielä hieman 
kapea kallo-osa, hyvät pään linjat, hyvä kaula, vielä hieman matala säkä, ikään sopiva rintakehän vahvuus, hyvä 
lantio, hieman niukka polvikulma, kevyet liikkeet, mukava käytös. Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila NUO ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, eturintaa voisi 
olla enemmän, hyvä ylälinja, hieman kevyt runko, riittävät takakulmaukset, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, 
miellyttävä käytös. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko, erinomainen pään pituus, purenta ok, tummat hyvän muotoiset silmät, hyvä korvien kiinnitys, lyhyt 
kaula, löysää kaulanahkaa, hyvä lapakulmaus, aika suora ja lyhyt olkavarsi, tiiviit tassut, vankka runko, syvä 
rintakehä jossa riittävä pituus, hyvä häntä, reilusti takakulmia, hieman korkea kinner, hyvä karvan laatu, viimeis-
tely voisi olla huolitellumpi, kääntää etutassuja sisään liikkuessaan, hyvä ryhti ja taka-askel, reipas käytös. 
Taipumuskokeet: Alavus 24.9. Taru Kalkkila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas uros; 
suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus: hylätty. Koira tekee ohjaajasta pistoja, palaten aina 
ohjaajan luo; kehotuksista seuraa ohjaajaa ja juoksee edemmäksi pysähtyen; laukauksesta pysähtyy; tulee 
luokse muutamasta kehotuksesta, antaa kytkeä itsensä; tänään varsinainen hakutyöskentely jäi koiralta puuttu-
maan; riistan hajut eivät kiinnostaneen tänään; lisää treeniä metsässä, jossa mukana vieraita ihmisiä. Jäljestys: 
hyväksytty. Koira ohjataan jäljelle; alkaa maavainuinen sopivavauhtinen jäljestys, muutaman kerran pysähdellen; 
muutama tarkistuslenkki; kulmalta yli, hukka; uusi alku kulmalla, tullaan kaadolle, jota nuuhkaisee, jatkaa mat-
kaa; pysähtyy ja palaa nuuhkimaan kaatoa. Vesityö: hyväksytty. Koira menee halukkaasti veteen, tuo riistapukin 
ohjaajalle; ensin ui ohi mutta sitten otti riistapukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Koira tottelee ohjaajaa hyvin. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö; lisää hakutreeniä, niin hakukin onnistuu. 
 
JOE LE TAXI DU DOMAINE DE MAKNO LOF269569/25153 s.14.7.2014 i. Don’t Go Breaking My Heart du 
Domaine de Makno e. Diam’s du Domaine de Makno kasv. Alain Renvoise 
Näyttelyt: Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen AVO ERI 1 SA PU3 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Klassisen kaunis cockeri, erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, 
lempeät silmät ja kauniit korvat, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja 
takana, kaunis punainen turkki, hieman avoimet käpälät, kauniit ryhdikkäät liikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila 
Czegledi, Unkari AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very elegant male, nice eyes, divergent 



planes of head, lovely neck and shoulders, not parallel, not straight front legs, very weak and flat front feet, nice 
topline, well sprung ribs, excellent tailset and hind angulations, excellent coat, not correct bite, good drive. 
 
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: Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Black, white and tan, nice size, nice body, very typical head, wonderful deep muzzle, long skull, tight eye, well 
laid back shoulder, short loin, little over angulated behind, moves well in front, not so well behind. Mynämäki KR 
15.5. Riitta Niemelä VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
hienossa kunnossa esitetty veteraani, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, tilava 
runko ja vahva lanne, hyvä luusto ja käpälät, hyvä turkin laatu, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä taka-
askeleella mutta lyhyesti edestä, rauhallinen käytös. Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén VET ERI 1 SA PU3 ROP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-vuotias hyväkuntoinen veteraani, miellyttävä ilme, oikea puren-
ta, riittävä täyteläisyys päässä, riittävä kaulan pituus, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta, vahva hyvä luusto, 
erinomainen rintakehän kaarevuus, hieman pitkä lanne, hyvä karvan laatu, liikkkuu hyvällä askelpituudella ja 
yhdensuuntaisesti, rauhallinen käytös. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunisilmeinen hyvä pitkä pää, hyvin kulmautunut etuosa, riittävä eturinta, 
hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, hyvä karvan laatu ja kaunis kunnostus, hyvä takaosa, liikkuu keskipitkällä 
askelpituudella hieman selkää köyristäen, hienossa kunnossa ikäisekseen. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto 
VET ERI 1 SA PU4 VASERT ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa kunnossa 
esitetty veteraaniuros, hyvä pää, vahva selkä, tilava rintakehä, hyvä takaosa, liikkuu ikäisekseen hyvin. Raisio 
KR 13.8. Anita Markus, Unkari VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9½ years, excellent size, 
good general appearance, not parallel head planes but good head proportions with a little long head, upright 
shoulders, too closed elbows, not parallel forelegs, excellent body proportions, good tailset, good hind 
angulations, I like a little smaller space under body, nice coat, movement too wide behind. Riihimäki KV 4.9. 
Reia Leikola-Walden VET ERI 1 SA PU3 SERT ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaisessa kunnossa esitetty 9½-vuotias uros, erittäin kaunis pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen 
luusto, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, sujuvat liikkeet joissa ikä jo hieman näkyy, erinomainen turkki ja 
luonne. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-
vuotias, erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis hyvän mallinen pää, hyvät huulet, erinomaiset 
silmät ja ilme, kaunis kaula joka liittyy hyvin lapoihin, riittävä eturinta, hyvä tilava runko, hyvä lantio, hyvä hännän 
kiinnitys, sopivat takakulmaukset, hyvä luusto, pehmeät välikämmenet, ikä näkyy jo liikkeissä, hyvä luonne. 
Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vahva maskuliininen uros, hyvä pää ja ilme, tilava runko, sopiva luusto, runko voisi olla vähän tiiviimpi mitoiltaan 
ja erityisesti liikkuessaan uros saisi antaa kootumman vaikutelman, sopiva kaula, hyvä häntä, tarpeeksi 
etukulmauksia, ikäisekseen erittäin hyvä näyttelykunto, ikä näkyy jo vähän kankeina askeleina ja joustoa saisi 
olla enemmän, esitetään hyvin. 
 
KANTELETTAREN LEMMINKÄINEN 38804/15 s.24.6.2015 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super 
Trouper e. Kantelettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppi-
nen nuori uros jonka sukupuolileima saisi olla selvempi, hyvä kallo, kevyt kuono-osa, tummat silmät, hyvä kaula, 
tiivis ylälinja, riittävästi kulmautunut, korkea kinner, vielä hieman kevyt runko, liikaa valkoista väriä josta johtuen 
palkintosija. 
 
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: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Huvud med bra längd, mörka ögon, rak i fronten, tillräckligt rundad bröstkorg, mycket kort bröstben, vrider ut 
framtassar, stor ungdomspäls, rör sig ganska bra bak, fronten inte hans fördel. 
 
KARLO VOM GARTLTAL 49571/15 s.30.6.2015 i. Simply The Best vom Schloss Hellenstein e. Claire vom 
Magiccircle kasv. Ines von May, Itävalta 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Big size, a bit 
long in body, head with a bit loose skin, muzzle broad enough, expression correct enough, nice ears, excellent 
neck, could have stronger topline, very well developed body, enough angulated, could show himself better in 
movement, needs ring training. Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Well put together, 10 months old, good size, excellent shoulders, correct length of loin, proper 
eyes, could carry a stronger topline, needs time to fulfil. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka junioriuros, hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä pitkä kuono-
osa, hieman löysää kaulanahkaa, hyvät silmät, vielä hieman epäyhtenäiset pään linjat, vahva luusto, erin-
omainen vahva runko, hyvin kulmautuneet raajat, oikea-asentoinen häntä, käyttää hyvin häntäänsä, liikkuu 
hyvällä askelpituudella, erinomaisesti edestä ja takaa, runsas turkki, tarvitsee esiintymisharjoituksia. Helsinki KV 
10.12. Merja Ylhäinen JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mitta-
suhteet, hyvä luusto, hyvä pää ja ilme, aavistuksen lyhyt kaula, eturinnan tulee kehittyä, hyvä rintakehä, hyvät 
kulmaukset edessä ja takana, riittävä rintakehä, aavistuksen pehmeä turkki, pyöristää lanneosaa liikkeessä, 
muuten hyvät liikkeet, keskusteleva koira. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN EH. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Middle-sized male, not compact enough, good head and expression, weak and turned 



out front legs, good hind angulations and tailset, good texture of coat, not well groomed, he’s got quite a good 
balance in movement. 
Taipumuskokeet: Loppi 3.9. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Charly on rauhallinen, 
muut koirat kiinnostavat. Haku ja laukaus: hyväksytty. Charly aloittaa suppeahkolla kuviolla laajentaen haku-
alueen riittäväksi; maavainuinen Charly pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan; laukausta se säpsähtää pompahtaen 
ilmaan, mutta palautuu hyvin ja jatkaa. Jäljestys: hyväksytty. Jäljestys aloitetaan maavainulla hosuen niin, että 
kulmalla tulee uskonpuute ja Charly lähtee paluujäljelle; uusi aloitus ja kaato löytyy; se kiinnostaa. Vesityö: 
hylätty. Charlya houkutellaan vesinoutoon, mutta se tyytyy vain kahlailemaan; riistapukki jää noutamatta. Tottele-
vaisuus: hyväksytty. Charly tottelee vaikka oman auton läheisyys viekottelee koiraa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
yhteistyö toimii saumattomasti. 
 
KELADITY WAIT TAN SEE C.I.B 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: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Masculine black and tan, balanced outline, pleasing head, just slightly too broad in skull, soft 
expression, good neck and shoulders, a little short in upper arm, strong bone and legs, well padded feet, 
compact body, good depth, I would like a little more rib, well angulated quarters, moved well with good topline 
and correct tail carriage. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kauniissa kunnossa esitetty valiouros, hyvä pää, vahva selkä, lyhyt tiivis runko, kaunis takaosa, 
erinomainen turkki, liikkuu hyvin. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet sekä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat, riittävä 
kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erittäin kaunis hyvin laitettu turkki, hyvät liik-
keet mutta selkä painuu liikkeessä, iloinen koira. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VAL ERI. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Middle-sized, compact male, excellent outline, proportions and substance, well 
made front, short coupled body, nice strong rear with good angulations, well let down hock, excellent coat, sound 
mover. 
 
KRISTALA COCKWAVE'S FAST MOVER Fi Mva HeVW-16 58727/07 s.26.10.2007 i. Athos Black Petrs e. Fin 
& Ee Mva Flyers Zazagabor kasv. Marika Virtanen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila VET ERI 1 SA PU1 SERT VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Maskuliininen, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaniuros, hyvät mittasuhteet, hyvän 
mallinen maskuliininen pää joka voisi olla hieman jalompi, kaunis kaula ja ylälinja, hyväasentoiset raajat, 
erinomainen runko, luusto ja eturinta, oikea-asentoinen häntä, kaunis turkki erinomaista laatua, oikea-asentoinen 
lantio, ryhdikkäät vakaat liikkeet, erinomaisessa näyttelykunnossa, esiintyy kauniisti. Vaasa KV 17.4. Ligita 
Zake, Latvia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very masculine male, strong masculine head 
with a bit loose skin, correct expression, a bit short neck, strong topline, a bit high tailset, broad deep body, 
correctly angulated, short forelegs, a bit heavy movements, correct temperament. Lempäälä ER 5.5. Merja 
Ylhäinen VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET BIS1-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi 
ja koko sekä mittasuhteet, erinomaisen kaunis uroksen pää, hyvä kaula, hieman lyhyt olkavarsi, erinomainen 
eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, kaunis hyvälaatuinen turkki, upeassa kunnossa oleva 
veteraani joka liikkuu ja käyttäytyy erinomaisesti. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada VET ERI 1 SA PU4 
VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Red dog, beautiful weight and condition, just a bit too much 
lip, good neck into smooth shoulder, hard topline, cobby dog, good tailset, could move better behind, good in 
front and profile. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Strongly made red but not overdone, quality head, tight dark eyes, gentle expression, good neck 
and shoulders, a bit straight in upper arm, very strong bone, well padded feet, short deep body, big ribs, good 
width to quarters but slightly overangulated for me, stylish mover, good topline, a bit close behind. Tammela KR 
11.6. Juha Kares VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Komea, hienossa 
kunnossa oleva veteraani joka vieläkin esiintyy iloisesti häntä heiluen kuin nuori pojan koltiainen, hyvä purenta, 
kaunis ilme, hyvä luusto ja erinomainen rintakehä, kaunis ylälinja niin seistessä kuin liikkeessä, helpot liikkeet, 
kauniisti esitetty, hieno veteraani on kunniaksi omistajalleen ja rodulleen. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, 
Portugali AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, skull a bit round, excellent 
condition for age, well set ears, sufficient front angulation, strong ribcage, nice topline, correct rear angulation, 
moves well for age. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong boy of correct type, size and balance, with gorgeous head and expression, excellent neck and 
shoulders, excellent legs and feet, beautifully rounded ribs, excellent topline, tailset and tail carriage, moves 
soundly, well presented. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Veterano con mucha salud, en excelente condicion, correctas proporciones de 
cabeza y excelente ojos y mirada, excelente construccion anteriores, excelente arco de costillas, excelente 
construccion de posterior, se mueve tipico, correctos pies, excelente caracter. Jyväskylä KV 13.11. Diana 
Leigh, Espanja VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years old, excellent 
head and body proportions, very good coat, good teeth, lovely neck and shoulder placement, strong ribcage, 
straight backline, excellent front and hind angulations, good bone and feet, excellent movement. Tampere RN 
6.12. Irina Poletaeva VET ERI 1 SA PU2 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis veteraani-
uros, oikeat mittasuhteet, ryhdikäs ja iloinen, kaunis pää ja ilme, saksipurenta, erinomainen kaula, ylälinja ja 
häntä, erinomainen rintakehä, hyvin kulmautunut, liikkuu vapaasti, karva voisi olla silkkisempi. Helsinki KV 
10.12. Merja Ylhäinen VET ERI 1 HeVW-16 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja 



rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, aavistuksen pehmennyt turkki, erinomaisessa kunnossa oleva 
veteraani, erinomaiset sivuliikkeet, hieman ahtaat takaliikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VET 
ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Classic cocker, beautifully headed, full of substance, cobby 
body, excellently angulated and balanced front and rear, lovely coat, absolutely balanced movement. 
Taipumuskokeet: Sastamala 3.9. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
LADYSPLIT'S DEAGOL Fi Kva 51330/07 s.2.9.2007 i. Mallowdale Giddiup e. Whauplen Anniken kasv. Ulla 
Ruistola 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Working type with attractive head and eye, bite quite not correct, level and missing a tooth, good neck and 
shoulders, good stright front, well boned legs, reasonably compact, well muscled quarters, good coat and 
condition. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 7.5. Sari Kangaslampi VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Innokas 
vauhdikas lähtö, Tico jäljestää koko jäljen iloisesti häntä heiluen, välillä riistan jälkiä tarkistellen; kulmista ensim-
mäinen aivan tarkasti, toinen ja sillä ollut katkos sekä kolmas kulma ylipistolla; makauksista ensimmäinen yli, 
muut hätäisesti merkaten; toisella osuudella hirvipolku aiheuttaa koiralle runsasta pyörimistä jäljen molemmin 
puolin mutta koira sen selvittää hyvin; kaadosta ensin ohi ja lähes tielle asti, palaa kuitenkin suoraan sorkalle, 
joka kiinnostaa; Tico on kiinnostunut jäljestä mutta myös riistasta, verijälki vei kuitenkin voiton; innokas ja iloinen 
jäljestäjä, jonka vauhdin ohjaaja jarrutti sopivaksi, koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö. Nokia 18.6. Mauri Iska-
nius VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-7, e-3, f-3 = 32 pist). Hyvä ohjattu lähtö, ensimmäinen osuus tarkistuslenkkiä tehden, 
ensimmäinen kulma, jossa katko, oikaistaan reilusti toiselle osuudelle; toinen osuus laajoja tarkistuksia tehden ja 
ohjaajalle huomautetaan ohjaamisesta, toinen kulma takalenkillä; kolmas osuus ja tarkistuslenkit jatkuvat ja 
jäljestys on hiukan puurtavaa, kolmas kulma ensin pitkäksi ja takalenkillä neljännelle osuudelle; neljäs osuus on 
hieman tarkempaa, osuuden alussa ohjaajaa huomautetaan liiallisesta hihnan nykimisestä; kaadosta mennään 
ensin ohi mutta palaa kaadolle tekijöiden jälkiä pitkin ja osoittaa sen nuollen ja nuuhkien; makauksista yksi yli, 
kolme ohi. Salo 25.6. Rauli Markelin VOI 3 (a-3, b-6, c-6, d-5, e-3, f-3 = 26 pist). Lähtömakaukselta lyhyehköllä 
narulla liikkeelle, Tico jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen reipasta kävelyvauhtia; kaikilla osuuksilla pieniä ja 
vähän isompiakin polveiluja jäljen molemmin puolin; ensimmäisellä katkokulma, toisella laajemmalla lenkillä; 
toinen osuus jäljen mukaan ja kolmas ulkokautta kaartaen; kaikki makaukset joko yli tai ohi; toisella ja kolman-
nella osuudella määrätietoiset poistumiset jäljeltä; suoraan sorkalle, jonka nuuhki ja jäi viereen. 
 
LADYSPLIT'S ERLING 57994/10 s.18.10.2010 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Whauplen Anniken kasv. Ulla 
Ruistola 
Tottelevaisuuskokeet: Lahti 23.1. Harri Laisi ALO 2 (149,50 pist). 
Rallytoko: Lahti 6.2. Pia Heikkinen ALOHYV (89 pist). Lahti 9.4. Kirsi Petäjä ALOHYV (89 pist) RTK1. Hollola 
15.5. Taru Leskinen AVOHYV (98 pist). Lahti 30.7. Taru Leskinen AVOHYV (97 pist). Hyvinkää 25.9. Tiia 
Hämäläinen AVOHYV (98 pist) RTK2. 
 
LAHJAKAS AAMEN 23065/14 s.15.3.2014 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s Mireia kasv. Petteri 
Väinänen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Handsome working type, attractive head and eye, good neck and shoulders, neat feet, reasonably 
compact, very muscular strong quarters, moved soundly and happily. 
Jäljestämiskokeet: Heinola 7.8. Ilkka Niemi AVO 1 (a-5, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Remu kiinnostuu 
alkumakauksesta ja lähtee määrätietoisesti jäljelle, Remu etenee varmasti ja melko tarkastikin jäljellä, innok-
kaasti vetäen ohjaajan jarruttaessa vauhdin sopivaksi; toisella ja kolmannella osuudella pieni jäljen sivustan tar-
kistus, josta jatketaan jäljelle ohjaajan kehotuksella; ensimmäinen makaus merkataan, toisella vain hidastetaan,  
kulmat mennään tarkasti; vähän ennen kaatoa aletaan haeskella jäljen sivulta, ensin mennään vähän ohi kaa-
don, mutta sille palataan pian oma-aloitteisesti ja Remu jää sen viereen. 
 
LAHJAKAS BELTSI 32774/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 
Metsästyskokeet: Joroinen 29.10. Tiina Karlström AVO – (0 pist). Vihti 19.11. Lauri Kanerva AVO – (45 pist). 
Vihti 20.11. Lauri Kanerva AVO – (37 pist). 
 
LAHJAKAS COBALT 15408/15 s.5.1.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 16.7. Kirsi Salokanto SPA 1. 
 
LAHJAKAS COPPER 15406/15 s.5.1.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 16.7. Kirsi Salokanto SPA 1. 
Metsästyskokeet: Joroinen 29.10. Juha Karlström AVO 2 (70 pist). Joroinen 30.10. Marcus Sjöborg AVO 1 
(76 pist). Vihti 19.11. Lauri Kanerva VOI 1 (80 pist). Vihti 20.11. Lauri Kanerva VOI 2 (73 pist). 
 
LAHJAKAS DOBRA 49362/15 s.28.8.2015 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s Mireia 
kasv. Petteri Väinänen 
Taipumuskokeet: Ruovesi 10.9. Tero Mettälä SPA 1. 



 
LAHJAKAS DOLLARI 49364/15 s.28.8.2015 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s Mireia 
kasv. Petteri Väinänen 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 27.8. Anu Kokkarinen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Repe 
on vilkas, innokas ja ystävällinen; se tulee hyvin toimeen koirien ja ihmisten kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Innokasta, laajuudeltaan hyvää hakua; käyttää maa- ja ilmavainua, pitäen hyvin yhteyttä ohjaajaan; laukauksen 
jälkeen jatkaa samalla tavalla; reipas luoksetulo. Jäljestys: hyväksytty. Repe ryntää innolla jäljelle häntä iloisesti 
heiluen; se käyttää maa- ja ilmavainua; kulma tarkasti; kaadon haistaa kaukaa ja tutkii sitä. Vesityö: hyväksytty. 
Ui innokkaasti; tuo pukin ohjaajalle käteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Repe on erittäin tottelevainen. Yhteistyö 
ja yleisvaikutelma: reipas pari, jolla kaikki sujuu mainiosti. 
 
LA SCALE HISTORY MAKER Se(n) & Ee & No Mva SE41675/2014 s.7.3.2014 i. Cz Mva Yoshi Black Dream 
Marcato Line e. C.I.B Ro Mva Baroness Mirabell de Montana Cristalina kasv. Laura Szlavy, Unkari 
Näyttelyt: Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari VAL ERI 1 SA PU4 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Beautiful 2 years old black male, well balanced temperament, attractive movement, beautiful head, 
lovely eyes, correct ears, elegant neck, compact body, correct legs and tail, excellent coat and grooming. 
 
LEADING-LIGHT BOTTOMS UP 42741/15 s.19.5.2015 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic Girl 
kasv. Satu Laitinen 
Taipumuskokeet: Salo 25.6. Taru Kalkkila SPA 1. 
 
LEADING-LIGHT PINK PANTHER 31635/13 s.18.3.2013 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic 
Girl kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Iitti RN 29.5. Reia Leikola-Walden AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias 
vaalea orange jolla oikeat mittasuhteet, hieman kevyt uroksen pää jossa takaluisu kallo, toivoisin paremman 
pigmentin, sopiva luusto, hyvä kaula ja ylälinja, hieman luisu lantio, riittävästi kulmautunut etuosa, voimakkaasti 
kulmautunut takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti mutta kovin lyhyellä askelmitalla, kaunis turkki, iloinen luonne. 
Taipumuskokeet: Virolahti 16.7. Anu Kokkarinen SPA 0. 
 
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 23.4. Riitta Niemelä KÄY ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 3-vuotias, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, miellyttävä uroksen pää ja ilme, oikea-asentoiset 
korvat, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rungon tilavuus, sopiva luuston vahvuus ja kulmaukset, 
kevyet liikkeet, iloinen häntä, hyvä turkin laatu. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen KÄY EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Koon ylärajalla, ok mittasuhteet, hyvä luusto, lyhytkuonoinen pää, takaluisu kallo, keski-
ruskeat silmät, näkyvät sidekalvot, hyvä huulilinja ja purenta, toivoisin pidemmän rintakehän, eturinta saa täyttyä, 
hyvä lantio ja häntä, käyttää häntää rodunomaisesti, saisi olla timmimmässä kunnossa. Koski Tl RN 21.5. 
Sanna Kavén KÄY ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi urosmainen 
kokonaisuus, kauniit pään linjat, tummat silmät, riittävä kuono-osan täyteläisyys, hyvä kaula, oikea purenta, erin-
omaisesti kulmautunut etuosa, täyteläinen eturinta, hyvä luusto, hyvä rintakehän pyöreys, hyvä lantio, liikkuu 
yhdensuuntaisesti mennen tullen, hieman ahdas takaa, hyvä sivuaskel, miellyttävä käytös, hyvä karvan laatu. 
Iitti RN 29.5. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, 
keskivahva uros, tyylikäslinjainen pää, toivoisin hieman vankemman kuono-osan urokselle, kaunis kaula ja 
kaulan liittymä, hyvin kulmautunut etuosa, hyvä runko, hieman lyhyt pyöreä lantio ja voimakkaasti kulmautunut 
takaosa, liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla, ylälinja voisi olla liikkeessä parempi, erinomainen turkin 
laatu ja luonne. 
Jäljestämiskokeet: Salo 25.6. Rauli Markelin AVO 0 (0 pist). Ohjatun alun jälkeen edetään noin 20 metriä ja 
jäljestys pysähtyy eikä Uno suostu jäljestämään; harjoitellen sorkalle, jota haistelei ja jäi viereen. 
 
LEADING-LIGHT WHAT A HELL Fi Mva 50349/10 s.5.8.2010 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. Goldbird's Butterfly 
Girl kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice male, correct head, correct topline, good volume, medium angulated, movement could have better balance, 
could have more temperament, correct coat. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis valio jonka paras puoli on sen loistavat liikkeet, hyvä pään 
muoto ja ylälinja, hyvä runko, kaunis turkki. 
 
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 
Tottelevaisuuskokeet: Pori 14.2. Juha Kurtti ALO 3 (116 pist). Pori 17.4. Ilkka Stén ALO 1 (174 pist). Pori 
16.10. Ralf Björklund ALO 3 (131 pist). Pori 11.12. Juha Kurtti ALO 1 (169 pist). 
 
LECIBSIN BLUE RENNY Fi & Ee Mva 25498/11 s.8.3.2011 i. Westerner Cisco Kid e. Beatitude kasv. Jukka 
Kuusisto 
Näyttelyt: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Typiskt uttryck, kunde ha lite mer i nosparti, fina proportioner, välrunda bröstkorg, tillräckligt 



förbröst, mycket bra kors och länd, lagom vinklad, låga haser, släpper inte överlinjen, utmärkt välskött päls, lätta 
flexibla rörelser. 
 
LECIBSIN STARS IN THE SKY 42058/12 s.1.7.2012 i. Allert’s Exiting News e. Lecibsin Sweet Sugar kasv. 
Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen 
uros, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen maskuliininen pää, tummat silmät, hieman niukasti 
kulmautunut edestä ja eturinta saisi olla selvempi, riittävä rungon syvyys, erittäin hyvä luusto, sopivasti kulmau-
tunut takaa, oikea-asentoinen häntä, hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin takaa, etuliikkeet saisivat olla paremmat, 
esiintyy hyvin. Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masku-
liininen hyvän kokoinen uros, tasapainoisesti kulmautunut, lyhyehkö rintakehä ja turhan viettävä ylälinja, hyvä 
turkki, eturinta voisi olla korostuneempi, maskuliininen hyväilmeinen pää, vahva purenta, tummat silmät ja hyvät 
korvat, riittävä kaula, liikkuu riittävällä sivuliikkeellä mutta löysästi edestä, miellyttävä luonne. Lahti KV 2.4. 
Johan Juslin AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen uros jolta puuttuu rodun-
omainen iloisuus, hyvä pään pituus, erittäin löysä ja kapea etuosa, vahva lanneosa, kauniit silmät, vahvat 
käpälät. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koon ylärajalla, 
erinomaiset rungon mittasuhteet, hoikassa kunnossa, hyvä luusto, hyvä pään pituus, takaluisu kallo, oikein 
kiinnittyneet korvat, tummat silmät, tiiviit luomet, kuono saisi olla pidempi, hyvä purenta, eturinta saisi täyttyä ja 
rintakehä tarvitsee lihasmassaa, oikea lantion asento, käyttää rodunomaisesti häntää, tasapainoiset kulmaukset, 
erinomaiset liikkeet, kapea edestä, kääntää käpäliä ulospäin. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia AVO ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, good size, good proportions, nice masculine head, dark 
eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tail, very well angulated, 
good bone and feet, strong body, nice coat, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical male of the breed, nice masculine head and expression, 
enough length of neck, good front and back angulations, correct topline, deep chest, moves well, excellent 
temperament. Tammela KR 11.6. Juha Kares AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas, 
mittasuhteiltaan laadukas tasapainoinen uros, hyvä purenta, kaunis pää ja ilme, hieman etuasentoiset lavat, 
hyvä luusto, rintakehä voisi tähän kokoon olla hieman tilavampi, hyvä turkki, sopusuhtaisesti kulmautunut taka-
osa, erittäin sujuvat sivuliikkeet ja kauniisti esitetty. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen AVO ERI 1 SA PU4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs koira, hyvät mittasuhteet, tasapainoinen pää, kaunis ylälinja, 
hyvä runko ja kulmaukset, hienot liikkeet, hyvä karva. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro AVO ERI 4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, excellent type and size, masculine male, typical head but could 
have a little more stop, excellent eyes and ears, excellent neck, topline and tailset, too straight in shoulders, 
enough angulated behind, excellent ribcage and body substance, excellent coat quality and condition, moves 
close behind, moves typically from the side but short in front steps. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla AVO EH 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula, hyvä säkä, 
hyvät etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, eturinta voisi olla hieman voimakkaampi, hyvä rintakehän leveys, 
hieman pitkä lanne, hyvä karvapeite, riittävä luusto, liikkuu hyvin. 
 
LEPÄNOJAN HURMURI POIKA 40502/14 s.21.5.2014 i. Lepänojan Benjamin e. Lepänojan Caro kasv. Riikka 
Torikka 
Näyttelyt: Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old 
boy, could look more masculine, the head is too feminine to me with a fine muzzle, dark eyes, complete scissor 
bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, slightly sloping croup, well angulated, good bone and feet, 
body strong enough, moving well. 
 
LINE SAM GENTLE ON MY MIND SE43775/2015 s.20.6.2015 i. Se Mva Line Sam Xlusive Diamond e. Se Mva 
Line Sam Good Looking kasv. Tord Lundborg, Ruotsi 
Näyttelyt: Lemland RN 22.5. Paula Rekiranta JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket bra typ 
och proportioner, nägot djup och rundad skalle och kort nosparti, bra ögon och uttryck, tillräcklig hals, mycket rak 
i skuldra och överarm, bröstkorgen får ännu utvecklas, bra lår och bakbensvinklar, kraftig benstomme, 
pälskvalitet ok men har några tovor, kunde ta längre steg i rörelse, kunde vara lite gladare i temperament. 
 
LINGONBERRY’S EMPORIO ARMANI Fi & No & Lt Mva 15098/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-
11 DkV-12 MV-13 DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla 
Henriksson 
Näyttelyt: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunis nuori uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, erittäin 
hyvät raajat, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tornio RN 20.2. Pekka Teini JUN ERI 1 
SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Todella laadukas nuori uros jolla oikealinjainen 
pää ja pehmeä cockerin ilme, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvin muodostunut rintakehä ja eturinta, hyvin tasa-
painoiset kulmaukset ja matala kinner, hieno hännän kiinnitys, kaunis rungon myötäinen ja riittävä karvapeite. 
Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen hyvän 
kokoinen juniori, riittävän pitkä rintakehä, melko avoimet kulmaukset, hieman luisu lantio, hyvät pään linjat, täyte-
läinen kuono-osa, hyvä purenta, kauniit silmät, hyvät korvat, riittävä kaula, hyvä eturinta, vahva raajaluusto, 
turkki tulossa lupaavasti, taka-askel jää vaatimattomaksi, hyvä luonne. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia NUO 
ERI 1 SA PU2 SERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong male, correct proportions, strong 
muzzle, would prefer straighter bridge of nose, expression ok, nice ears, good neck, correct topline when 



standing, could be better when moving, very well developed body, correctly angulated, moves with enough 
stride, enough temperament. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk, erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, urosmainen pää, hyvä 
kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät, tiiviit luomet, kuono saisi olla pidempi, hyvä purenta, hyvä 
huulilinja, hyvä kaula, suora selkä, hyvin kehittynyt rintakehä, riittävä eturinta, hyvä lantio ja oikea hännän 
asento, tasapainoiset kulmaukset, kevyet joustavat liikkeet. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 2 
SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months old boy, good size and proportions, needs a little 
bit time to mature, nice masculine head, dark eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulders 
and topline, correct tailset and tail carriage, well angulated, good bone and feet, body strong enough for the age, 
moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Typical male of the breed, nice masculine head, good length of neck, deep chest, correct front and back 
angulations, moves well, good temperament. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka NUO ERI 1 
SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, almost parallel lines in skull and muzzle, 
correct earset and length of ears, nice tight eyelids, strong bones, level topline, nice ribs, good elbows and 
hocks, very nice angulations, coat in excellent condition, moves with extension and drive using tail very happily. 
Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari NUO ERI 1 SA PU2 VASERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Well built and muscled typical male, beautiful head, correct bite, lovely eyes, good ears, well muscled 
neck and body, topline could be straighter, good coat and colour, good fore and hind angulations. Oulu KV 14.8. 
Dusko Piljevic, Serbia NUO ERI 1 SA PU3 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong 
boy of correct size, type and balance, beautiful masculine head and expression, correct neck and shoulders, 
nice bone, long feet, long ribs, correct topline, tailset and tail carriage, sound mover. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo 
Viirtelä AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kuono-osan tulisi olla pidempi, 
muuten hyvä pää, kaunis ilme ja silmien väri, hyvin kiinnittyneet korvat, lyhyehkö kaula, hyvän mallinen etuosa ja 
eturinta, tiiviit tassut, kaunis ylälinja, hyvä rintakehä ja vahva runko, hyvä häntä, niukahkot polvikulmat ja hieman 
korkea kinner, kaunis karva, kauniit tasaiset liikkeet, erinomainen käytös. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva 
KÄY ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, erinomainen 
koko, kompakti, kaunis pää, oikea hampaisto, erinomainen kaula ja ylälinja, iloinen häntä, oikea rintakehän 
muoto, oikeat kulmaukset, liikkuu kauniisti, hieman isot mustat täplät erityisesti jaloissa, erinomainen luonne. 
Taipumuskokeet: Pielavesi 23.7. Kati Huovila SPA 0. Kolari 19.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäy-
tyminen: hyväksytty. Erittäin avoin ja iloinen, suhtautuu toisiin koiriin ja ihmiseen reippaasti ja avoimesti. Haku ja 
laukaus: hyväksytty. Sopivalla etäisyydellä halukasta ja aluksi intoilevaa hakua; ilma- sekä maavainuista, itsenäi-
nen; laukauksen jälkeen haku tehostui ja rauhoittui. Jäljestys: hyväksytty. Kovavauhtista, hiukan säheltämistä 
jäljen molemmin puolin, kovin ilmavainuista, fasaania nuuhki; nuoruuden into, kunhan vähän tasaantuu. Vesityö: 
hyväksytty. Heti veteen, kapula suuhun ja rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaiku-
telma: reipas koirakko, jonka yhteistyö toimii. 
 
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. Fi Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari VAL ERI 1 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaista rotutyyppiä oleva maskuliininen uros, oikeat rungon mittasuhteet, kaunis ylälinja 
seistessään, hyvä ilme, kaunis huulilinja, oikea pyöreys ja volyymi rungossa, tasapainoiset kulmaukset, kaunis 
karvapeite, erinomaiset liikkeet, hienot kissankäpälät, erinomainen lihaskunto. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka 
Dekaristou, Kreikka VAL ERI 2 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head at all 
points, super ears and eyes, strong muzzle, correct flews, compact body, excellent angulations, goodbones, 
strong hocks, strong back, coat in excellent condition, moves nicely with extension and drive, using tail. Kokkola 
KV 10.7. Eeva Resko VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mitta-
suhteet omaava uros, kaunis pää ja ilme, hyvin kulmautunut edestä, hieman löysät kyynärpäät, hyvä eturinta, 
hieman korkealle kiinnittynyt häntä, hyvin kaareutuneet kyljet, voisi liikkua hieman vetävämmällä askeleella, hyvä 
karvan laatu. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
built and muscled 3 years old black male, typical masculine head, elegant neck, well muscled body but could be 
shorter, very good strong legs with very good angulations, well set and carried tail, excellent coat quality. Oulu 
KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong boy, slightly 
biggish but still in balance, masculine head and expression, excellent neck and shoulders, nice legs and feet, 
beautifully rounded ribs, correct topline, tailset and tail carriage, correct mover, well presented. 
 
LINGONBERRY’S TOMMY HILFIGER 15097/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 
DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Elämäniloa täynnä oleva junioriuros, oikeat rungon mittasuhteet seistessä, hyvä kallo-osa, kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi silmien alta, hyvä kaula ja säkä, toivoisin viistommat olkavarret, hyvä runko, vahva raajaluusto, 
erinomaiset käpälät, hyvä karvapeite, ylälinjan ja liikkeiden tulee tasapainottua. Tornio RN 20.2. Pekka Teini 
JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erittäin hyvä, melko kookas, hieman korkea-
raajainen nuori uros, hyvä kuono-osa, hyvät kuonon ja kallon linjat, vielä hieman pehmeä selkä ja rintakehä saa 
vielä täyttyä, hyvät kulmaukset takana, hyvä raajaluuston vahvuus, miellyttävä käytös. Rovaniemi KV 19.6. 
Hannele Jokisilta NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen nuori, voimakas kallo, riittävä 
kaula joka voisi olla hieman kuivempi, riittävästi kulmautunut, hyvä luusto, ikään sopiva runko joka voisi olla 
hieman lyhyempi, lupaava karva, liikkuu takaa riittävän pitkällä askeleella, avoimet kyynärpäät. Oulu KV 9.7. 
Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head, I’d 



prefer bit longer and stronger muzzle and bit longer leather of ear, nice neck, level topline, excellent ribcage, 
strong loin, compact and square body, very nice coat, moves sound using tail all the time. Kuusamo RN 16.7. 
Harri Lehkonen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva reippaasti esiintyvä uros, maskulii-
ninen pää, lavat saisivat olla viistommat ja kaula pidempi, hyvä rungon vahvuus, riittävät takakulmaukset, 
hyvälaatuinen turkki, aavistus jyrkkyyttä lantiossa ja lyhyt taka-askel. 
 
LOITSUTUULEN WIZARD Fin Jva Fi Kva-J 39782/06 s.16.7.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. 
Fin Mva Fin Jva Fi Kva-J Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 15.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Ukolle osoi-
tetaan alkumakaus ja se aloittaa hyvin etenevän jäljestyksen, jäljestys tapahtuu pääosin jälkiuralla tai sen välittö-
mässä läheisyydessä; matkan aikana tehtiin vain muutama pieni pyörähdys jäljen sivuun; makauksista ensim-
mäinen ohi, muut osoitetaan hyvin pysähtyen; katkokulma selvitetään yhdellä rengastuksella, muut kulmat ensin 
yli ja sitten rengastaen uudelle osuudelle; kaadolle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; hieno 
suoraviivainen jäljestys. Lappeenranta 5.6. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvin 
ohjatusti ja merkaten matkaan, Ukko jäljestää innokkaasti maavainulla, alussa pari laajempaa polveilua mutta 
pian hyvin tarkasti jälkiuralla; katkolla Ukko rengastaa ensin spiraalimaisesti pari kertaa, palaa veren loppuun, 
sitten laajemmalla rengastuksella varmasti toiselle osuudelle; loppuosuudet muutamalla nopealla tarkistuksella, 
kulmat tarkasti; Ukko merkkaa kolme makuuta hyvin ja ohittaa viimeisen; kaatoa jää tutkimaan; Ukko selvittää 
riistavan jäljen erinomaista jäljestysvarmuutta osoittaen, koirakon yhteistyö toimii hienosti. Imatra 12.6. Martti 
Hirvonen VOI 1 (a-5, b-10, c-7, d-12, e-3, f-4 = 41 pist). Alkumakaus tutkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle; ensim-
mäinen osuus tarkkaa jäljestystä, toisella, kolmannella ja neljännellä osuudella lyhyitä ja osa laajempia tarkis-
tuksia jäljen sivuille; koira palaa itsenäisesti aina takaisin verijäljelle; katkokulman selvittää lenkeillä ja tekijän 
jälkiä myöten, toiset kulmat lyhyellä lenkillä; makauksista osoittaa yhden hyvin, loput joutuisasti; jää tutkimaan 
kaatoa; reippaalla vauhdilla jäljestävä koira. Luumäki 7.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-10, e-3, f-5 
= 41 pist). Alku tutkitaan ohjaajan avustuksella, sitten taluttaen jäljelle; maavainuinen koira etenee maastoon 
sopivaa vauhtia pääosin jälkitarkasti, mutta matkan varrella useita narun mitan tarkistuspyörähdyksiä ja kolman-
nen osuuden loppupuolella tarkistelut hukan rajoille ja paluu tehtävän pariin vaatii ohjaajan mahtikäskyn; 
kaadolla suoraan, sitä tutkimaan jääden; makuista osoitti ensimmäisen ja kolmannen pysähtyen ja nuuskien, 
kaksi muuta ohitti; ensimmäinen kulma narun mitan lenkillä, toinen kulma, jolla katko, veren lopusta molemmin 
puolin tarkistaen ja tekijöiden jälkeä jatkoon, kolmas kulma reilulla taustalenkillä; osaava jäljestäjä, mutta tänään 
tarkistelut ja makuiden ohitukset verottivat pisteitä. Kouvola 4.9. Ilkka Niemi VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-10, e-2, f-4 
= 41 pist). Ukko nuuhkii alkumakauksen ja lähtee määrätietoisesti jäljelle, ohjaaja innostaa; edetään maa-
vainuisesti sopivan reipasta vauhtia enimmäkseen aivan veriuralla; jäljen sivulle tehdään kolme mainitsemisen 
arvoista riistan hajujen tarkistusta, joista ensimmäisellä palataan jäljelle ohjaajan kehotuksesta; lisäksi tehdään 
viisi aivan pientä tarkistusta jäljen sivulle; yksi makaus merkataan selkeästi, yksi ohitetaan, kahdella hidastetaan 
ja nuuhkaistaan; ensimmäisellä kulmalla kaksi aivan pientä rengastusta ja sen verran pysähtelyjä, että ohjaaja 
kehottaa kolme kertaa; katkokulmalla pieni laajeneva spiraali, joka ei aivan ulotu veretyksen alkuun, sen jälkeen 
veretyksen alku löytyy jalanjälkiin turvautumalla; kolmas kulma tarkasti; kaadolle olisi pitänyt jäädä pidemmäksi 
aikaa. 
 
LUMOAVA EROS 30521/13 s.15.3.2013 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. Tähtimetsä Hilma kasv. Taina 
Jokinen 
Näyttelyt: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Större hane, kunde ha torrare hals, framskjuten skuldra, kraftiga ben, lite platt i bröstkorgs nedre del, typiskt 
temperament, stor ullig päls, inte i riktig kondition för ringen, rör sig bra bak, kort framsteg. 
 
LYRICALS DISTANTACCORD 20764/14 s.13.2.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet 
Universal Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Balanced and compact but needs more substance overall, head is little feminine but sweet expression, 
very good neck and shoulders, straight front but I would like more bone, compact body, reasonably well 
angulated quarters, very happy and positive on the move. 
 
LYRICALS LILOSENCORE 20761/14 s.13.2.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet 
Universal Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
sopusuhtainen uros, kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, 
hyvän laatuinen karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä käytös. Lahti RN 8.5. Eeva Resko AVO EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen uros, hyvä pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, 
hyvä ylälinja joka saisi olla tiiviimpi, pitäisi olla paremmin kulmautunut edestä ja parempi eturinta, kapea edestä, 
hyvä luusto, vankka runko, riittävästi kulmautunut takaosa, saisi liikkua sivulta pidemmällä askeleella, ahdas 
edestä ja takaa. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Cockery black and tan with good head and appealing expression, good neck, reasonable 
shoudlers, short upper arm, good bone, feet a little flat, compact body, well angulated quarters, moved soundly 
and happily with good tail carriage. Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila AVO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros jolla kaunisilmeinen hyvän muotoinen pää, erittäin hyvä kaula, 
sopusuhtainen runko, erittäin hyvä ylälinja ja raajat, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. 
 



LYRICALS RAPIDODRUM 20763/14 s.13.2.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet 
Universal Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Joensuu KV 28.5. Virpi Montonen AVO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista tyyppiä oleva tiivis ja hyvät mittasuhteet omaava uros, kaunis pää, otsapenger voisi olla voimak-
kaampi, riittävä kaula, erinomainen selkälinja, runko saa vielä vankistua, edestä niukemmin kulmautunut, niukka 
eturinta, liikkuu tasapainoisesti erinomaisella ryhdillä, säilyttää tiiviytensä liikkeessä. Joensuu KR 29.5. Carl-
Gunnar Stafberg, Ruotsi AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt helhet, fint huvud, bra 
detaljer, utmärkt hals och rygg, bra bröstkorg, bra bakställ, rör sig bra från sidan, lite lös fram, bra päls. 
Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Attractive head, tight dark eye, good neck and shoulders, good length of upper arm, reasonable bone, feet a little 
flat, compact body, well angulated quarters but could do with a little more width, moved freely and happily, a little 
close behind. Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis sopusuhtainen uros, kaunisilmeinen hyvän mallinen pää, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, erinomainen 
ylälinja, sopivasti kulmautuneet raajat, hyvä karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Joensuu RN 3.9. 
Jouko Leiviskä AVO ERI 2 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, erin-
omaista rotutyyppiä oleva, oikean kokoinen, vankka tiivis runko, erinomainen luusto, kaunis pää jossa kaunis-
ilmeiset silmät, hyvä leveä reisi, erinomaiset matalat kintereet, hyvät tiiviit käpälät, erinomainen turkki, hyvin 
kiinnittynyt ja kannettu häntä jota käyttää erinomaisesti liikkeessä. 
 
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: Hamina KV 22.5. Arja Koskelo NUO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen, hyvin rakentunut, mittasuhteiltaan erinomainen, hyvin näyttävä, oikean kokoinen, riittävän 
maskuliininen uros jolla oikealinjainen pää, miellyttävä ilme, hyvä eturinta, erinomaiset kulmaukset edessä ja 
takana, erinomaiset liikkeet, tiptop trimmauksessa ja näyttelykunnossa. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia 
VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive dog, slightly longish, beautiful head and 
expression, correct neck and shoulders, nice legs and feeet, nicely rounded ribs, sound mover, well presented. 
 
MANACA’S IDEAS FOR LIFE Se(n) Mva SE23289/2013 s.1.3.2013 i. Se(n) & No Mva Se Jva SeVV-14 
Manaca’s Gets Ideas Going e. Se Jva Manaca’s Hey Hey Helen kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö 25.9. Diane Stewart-Ritchie, Irlanti VAL ERI 1 SA PU1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent presentation, good topline and tailset, good return of upper arm, excellent 
earset, little bit throaty, really need to pay attention to the nails, really good shoulder line, excellent ribcage and 
really good muscles, little bit too much behind for me, little bit close behind, carries his topline well on the move, 
a little heavy in head for me. 
 
MANACA’S I LOVE THIS GAME 35123/14 s.8.4.2014 i. Se Mva Westridge Sweet Need For Speed e. Manaca’s 
For All Time kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Male of correct size, could be a bit more masculine head, correct bite, long enough neck, well 
developed forechest, good spring of ribs, well set tail, well angulated behind, correct coat structure, moves with 
too proud tail, otherwise ok. 
 
MANACA’S MAKING OUT 51416/11 s.29.5.2011 i. Se Mva QuilMhair Innis-Dubh e. Se & No Mva Se Jva PMV-
06 Manaca's Undesigned Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Elina Kylmälä AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-13, e-3, f-3 = 38 pist). Magnus ohjataan 
jäljelle ja se aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen häntä iloisesti heiluen; molemmat makaukset merkataan hyvin; 
ensimmäiseltä kulmalta pyörähdetään väärään suuntaan ja tehdään laaja lenkki ennen jäljen löytymistä; toisella 
kulmalla myös pieni lenkki kulman takana; viimeisellä osuudella laajoja lenkkejä ja yhdeltä niistä ajaudutaan 
hukkaan asti; lopun pieni pätkä suoraan kaadolle, joka kiinnosti; iloinen jäljestäjä, jolle metsän tuoksut osoittau-
tuivat tänään liian kiinnostaviksi. Virrat 19.6. Tuula Svan AVO 3 (a-2, b-3, c-4, d-10, e-3, f-2 = 24 pist). Hyvä 
ohjattu lähtö, Magnus jäljestää maa- ja ilmavainulla edeten sopivalla vauhdilla itsenäisesti; ensimmäisen osuu-
den puolivälissä ajaudutaan jäljen sivuun ja sieltä paluujäljelle, josta hukka; puhdas jälki, jota kulmalle, makaus 
osoitetaan hyvin ja kulma tarkasti; toinen osuus jälkitarkasti kulmalle, makaus osoitetaan mutta jatketaan ensin 
suoraan ja sitten palataan kulmalle ja jälleen paluujäljelle, josta toinen hukka; puhdas jälki, jota jälkitarkasti 
kaadolle, jonka tutkii hyvin; harjoittelun myötä tulee tulokset paranemaan. 
 
MANACA’S STORM WARNING Fi & Se & No & Pohj Jva 35615/14 s.29.1.2014 i. Billsor Kiterunner e. Se(n) 
Mva Manaca’s Pull No Punches kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen 
uros, erinomaista tyyppiä, melko vahva maskuliininen pää, kallo-osa saisi olla jalompi, hyvä kaula, turhan suora 
edestä, riittävästi kulmautunut takaa, hyvän mallinen runko jossa hyvä syvyys, eturinta saisi olla selvempi, erin-
omainen luusto, erittäin hyvälaatuinen turkki, saisi liikkua pidemmällä askeleella ja kantaa itsensä paremmin 
liikkuessaan, hieman jännittää käsittelyä. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Strong powerful male, correct type, strong masculine head, strong skull, expression ok, 
good neck and topline, broad deep body, enough angulated, balanced movements, very happy temperament. 
Kruunupyy RN 7.5. Jouko Leiviskä KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas neliömäinen 
uros joka turhan niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa, avoimet kyynärpäät, vankka luusto, vaaleat vilkku-



luomet häiritsevät ilmettä, turhan sisään painuneet silmät, hyvä kuono-osa, erinomainen turkin laatu, riittävä 
runko joka tänään hieman löysässä kunnossa, iloinen esiintyjä, selkälinja elää liikkeessä, taidokkaasti esitetty. 
Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
vahva, selvästi maskuliininen, vahva uroksen pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, hyvin 
kehittynyt runko, riittävästi kulmautunut, kantaa hyvin itsensä liikkeessä, liikkuu riittävällä askelpituudella. Alavus 
KR 12.6. Virpi Montonen KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, kookas 
uros jolla kovin nahkainen pää, roikkuvat silmäluomet, lapa saisi olla viistompi, niukka eturinta, hyvä runko, rinta-
kehä saisi olla pitempi, takaosa niukasti kulmautunut, runsas karvapeite, liikkuu keskipitkällä askeleella, hieman 
tehottomasti. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppi-
nen, oikeat mittasuhteet omaava uros, hieman karkea takaluisu kallo-osa, hyvä ilme, oikeat mittasuhteet, hyvä 
selkälinja, voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko ja luusto, liikkuu kauttaaltaan suhteelli-
sen hyvin, hieman löysät kyynärpäät. Kurikka RN 6.8. Pekka Teini KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Rotutyyppi erittäin hyvä, jo tyypiltään melko voimakas uros, voimakas kallo-osa jossa syvälle sijoittu-
neet silmät, leveähkö kuono-osa, hyvä ylälinja, oikea rintakehän muoto, hieman jo alas kiinnittynyt häntä, hieman 
niukat etukulmaukset, paremmat kulmaukset takana, hieno turkki, miellyttävä käytös. Seinäjoki RN 13.8. Paavo 
Mattila KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväpäinen uros, miellyttävä ilme, hyvä kaula, etu-
osa saisi olla enemmän kulmautunut ja eturintaa saisi olla enemmän, erinomainen runko ja luusto, hyvä ylälinja 
ja takaosa, hyvälaatuinen karva, korkeahko häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo 
Viirtelä KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koko: hieman kookas, vahva uroksen pää, alas 
kiinnittyneet korvat, liikaa kaulanahkaa ja lyhyehkö kaula, hyvä etuosa, riittävä eturinta, tiiviit tassut, erittäin 
vahva runko, hyvä rintakehä, vahva hyvin kulmautunut takaosa, hyvä häntä, kauniissa turkissa, hieman leveät 
etuliikkeet, hyvä sivuaskel, iloinen käytös, voisi olla kauttaaltaan hieman jalompi. 
 
MARGATE PLAYING FOR TIME 25918/15 s.18.3.2015 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. 
Margate O’Ye Of Little Faith kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Appealing head, tight dark eyes, just would like a little more muzzle, good length of neck, upper arm a little 
short and straight, very strong bone, good deep body, masculine quarters, very slightly overangulated, happy 
mover, keeping a good topline, good coat and condition. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia JUN ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good body proportions, very nice shape of head, dark eyes and 
beautiful expression, correct set of ears, correct neck and topline, should be slightly shorter in loin, well set and 
carried tail, standing parallel, excellent coat quality, with just slightly narrow front movement, otherwise balanced. 
Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, erin-
omainen pää, kaunis ilme, alaleuka saisi olla leveämpi jotta alakulmahampaat mahtuisivat paremmin, hyvät 
lavat, hyvä rintakehä, erinomainen karva, hyvä lantio, vahvat reidet, ikäisekseen hyvät liikkeet. Kuopio KV 7.8. 
Inga Siil, Viro JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 months old, masculine male, correct 
type, size and proportions, very beautiful head and expression, excellent earset, pleasing neck and topline, 
correct tailset, well angulated front, could have more in rear, still narrow in front, excellent ribcage and substance 
for age, excellent coat quality and condition, moves well from the side. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd 
Wilberg, Norja NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dog of very nice type, good head, well 
angulated at both ends, good neck, topline could be better, falls a bit over the croup, moves well but could have 
more drive. 
 
MARGATE RHYMING SLANG 50338/09 s.16.8.2009 i. Gb Sh Ch Claramand Rock-n-Roll with Molkara e. 
Margate Flaming Nora kasv. Marjut Kakko 
Rallytoko: Espoo 12.3. Iiris Harju ALO- (0 pist). 
 
MARGATE UNDERCOVER BOSS 16678/16 s.15.1.2016 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Margate Polly 
Flinders kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kookas, hyväluustoinen ja sopivasti täyttyneen rungon omaava, mittasuhteiltaan mallikas urospentu jolla 
niukka eturinta, ok hännän kiinnitys, sopiva kaula, pää tarvitsee vielä aikaa, keveä kuono, erinomaiset silmät, 
riittävän yhdensuuntaiset pään linjat, tyypilliset pennun liikkeet, pentukarva. 
 
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: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice strong male in good condition, could be more compact, nice strong masculine head with parallel lines, 
excellent volume, could be better angulated in front, well behind, sound movement, lovely temperament but 
could have more energy, good coat. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO ERI 4 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely headed black and tan, soft gentle expression, very good neck 
and shoulders, upper arm a little short, well boned legs, well padded feet, short deep body, big ribs, well 
angulated quarters, moved soundly and freely keeping a good topline. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-
Britannia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well made dog of good size, lovely balance 
throughout, presents a very typical appearance, good head, eye and expression, very clean over the neck and 
shoulders, well sprung ribs, bestens hindquarters, very positive on the move. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo 
Viirtelä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis pää ja ilme, tummat silmät, 
hyvin kiinnittyneet korvat, hyvä kaula, hyvin kulmautunut etuosa ja hyvä eturinta, tiiviit tassut, riittävä rintakehän 



syvyys ja vahva runko, hyvä häntä ja takaosa, hyvä karvan laatu, kauniissa kunnossa, hyvä askelpituus, reipas 
käytös, selkälinja laskee hieman liikaa seisoessa. 
 
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: Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Should be slightly more compact, very nice shape of head, too deep in muzzle, nice dark eyes, good set of ears, 
good neck and topline, should be more turned over ribs, correct angulations, well set and carried tail, standing 
parallel, good coat quality, balanced in movement. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia KÄY EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Upstanding dog with excellent strength and substance throughout, 
muscular neck, pleasing layback of shoulder, firm body with good depth of chest, well muscled hindquarters, 
positive on the move, just prefer a little more refinement on the head. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 12.6. Esa Pekkarinen AVO 2 (a-4, b-7, c-7, d-10, e-3, f-3 = 34 pist). Koira tutkii 
alkumakuun ja alkaa tarkka maavainuinen jälkeä pitkin etenevä jäljestys; ensimmäinen osuus tarkasti, kulma ja 
makuu oikaistaan; toisen osuuden puolivälissä määrätietoinen poistuminen riistan jälkiä pitkin aina hukkaan asti; 
loppujälki tarkasti, kulma hyvin ja makuu osoittaen; kaadolle sivulta ja se kiinnostaa koiraa; erittäin lupaava 
tarkka ensikertalainen, joka tänään löysi hetkeksi mielenkiintoisempaa jäljestettävää. 
 
MERAZURE WAYFARER ARAGON Lt & Lv & Ee & Ru & Balt JMva 27035/14 s.10.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee & 
Lv & Lt & Ru & Balt Mva EeV-06 Vitahotellets Aragon e. Ee Mva Ee JMva Merazure Rich-In-Luck kasv. Merja 
Kämäräinen 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice strong male in good condition, strong masculine head, strong muzzle, excellent topline and tail, good 
volume, medium angulated, correct coat, could be more free movement, could have more temperament. Mikkeli 
RN 6.8. Riitta Niemelä AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen koko, tyyppi ja mittasuhteet, hyvä pään pituus, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kauniit 
tummat silmät ja ihanan pitkät ripset, kaunis kaula ja ylälinja, sopiva luuston vahvuus, liikkuu hyvällä ulottu-
vuudella, etuaskel vielä kapea, erinomainen turkin laatu ja miellyttävä käytös. 
 
MERAZURE YAMMER BOY 29436/16 s.1.5.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. 
Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
months, well pigmented eyes but shows a bit white, skull a little bit wide, good proportions, correct ears, little bit 
short neck, well angulated behind, well boned for the age, a little bit long in body, moves well for the age but the 
topline could be better. 
 
MERRY COCKTAILS GILDOR SE12468/2015 s.18.12.2014 i. Merry Cocktails Unity e. Irda Modus Vivendi 
kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Kruunupyy RN 7.5. Jouko Leiviskä JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lupaava, erittäin kaunislinjainen uros jolla erittäin kaunis selkälinja, erinomaiset mittasuhteet, erittäin 
kaunis klassinen cockerin pää, ihanat tummat oikean muotoiset silmät, hyvät suorat eturaajat, upea runko, hyvä 
lanneosa, erinomainen lantio ja leveä reisi, erittäin hyvin kulmautuneet matalakintereiset takaraajat, erittäin 
hyvän laatuinen turkki upeassa näyttelykunnossa, hyvät tiiviit käpälät, liikkuu erinomaisella askeleella jopa 
edestä. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Handsome masculine boy, very good head, soft gentle expression, bite ok but missing a tooth, good neck 
and shoulders, strong bone, good feet, short deep body, well angulated quarters, moved freely and happily, tail 
carriage a little high. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias, erinomainen tyyppi, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä 
eturinta, sopiva luusto, hyvä rungon syvyys, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta 
hieman holtittomasti tänään, aavistuksen pitkä lanneosa. 
 
MERRY COCKTAILS MORRISSAY HeJW-16 22199/16 s.18.7.2015 i. Merry Cocktails Xenon e. Merry 
Cocktail’s Queeny kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Leila Kärkäs PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen kokonaisuus, ihastuttava pää ja ilme, erinomainen eturinta ja rintakehä, tasapainoinen hyvä 
raajarakenne, hyvä luusto, ihanan leveä peppu, liikkuu hyvin, erinomainen karva ja kaunis väritys. Lempäälä ER 
5.5. Merja Ylhäinen JUN ERI 1 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi 
ja koko, kaunisilmeinen pää, hyvät silmät ja korvat, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, 
riittävä eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen rintakehä, hyvä luusto, erittäin kaunis turkki ja 
väri, liikkuu erittäin hyvin. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Chocolate and tan, very mature dog for his age, lovely deep muzzle, strong 
skull, arched neck into shoulder, very cobby, good tailset, well marked, moves extremely well. Mynämäki KR 
15.5. Riitta Niemelä JUN ERI 2 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi 
ja mittasuhteet, hyvä pään pituus, kuono saa vielä täyttyä, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, 
tiivis lanne, hyväasentoinen häntä, sopusuhtaiset kulmaukset, iloiset tasapainoiset liikkeet, iloinen käytös, 
lupaava kokonaisuus. Tammela KR 11.6. Juha Kares JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Se on siinä, mikä uskomaton koira, tämä runko ja tyyppi, tässä värissä ja nämä liikkeet, 
ihana ylälinja, upea lapa, oikea luusto, tilava oikea rintakehä, erinomainen karvan laaatu, täydellinen lantio, 



erinomaisesti kulmautunut takaosa joka tasapainossa etuosan kanssa, erinomainen häntä joka iloisesti heiluu 
liikkeessä nousematta yhtään liikaa, helpot maatavoittavat liikkeet ja täydellinen ylälinja myös liikkeessä, 
tällaisen koiran vuoksi sitä todella nauttii tuomarina olosta. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka JUN ERI 2 SA PU3 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvä pää, kuono-osa 
voisi olla leveämpi, pitkä kaula, hieman pehmeyttä selässä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu ja esiintyy 
hyvin. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice masculine head with correct proportions, sufficient front angulation, nice reach of neck, topline could be 
more stable especially when moving, nice rear angulation, moves with a nice drive. Seinäjoki RN 13.8. Paavo 
Mattila JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP1 BIS1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunis uros 
jolla erittäin hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät raajat, hyvä-
laatuinen karva, erinomaiset liikkeet, miellyttävä käytös. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia JUN ERI 1 SA 
PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive dog of excellent size, type and balance, beautiful 
head and expression, excellent neck and shoulders, lovely bone and feet, beautifully rounded ribs, correct 
topline, tailset and tail carriage, moves really sound showing his lovely temperament. Hämeenlinna RN 2.10. 
Elena Ruskovaara JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen mallinen, 
hienosti esiintyvä, erinomaisessa näyttelykunnossa esitetty vahvapäinen uros, erinomainen rintakehä, hyvin 
täyttynyt runko, tapeeksi vakaa ylälinja, hyvä luusto, hyvä raajarakenne, tyypillinen kaula, hyvin maskuliininen 
pää, tarpeeksi yhtenevät linjat, hyvä silmien väri, liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella, erinomainen hännän 
käyttö, sujuva askellus. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Very well balanced dog, lovely make and shape, pleasing head and eye, good reach of 
neck, well placed shoulders, excellent spring of rib, well rounded hindquarters, sound positive mover. Seinäjoki 
KV 22.10. Tarmo Viirtelä JUN ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, hyvä 
pään pituus ja muoto, kaunis ilme, turkkiin sopiva silmien väri, purenta ok, hyvä korvien kiinnitys, hyvä kaula, 
hieman löysää kaulanahkaa, mallikas etuosa ja eturinta, tiiviit tassut, todella vahva runko, hyvä rintakehä, 
hieman painunut selkälinja, hyvä häntä ja takaosa, hieman laineikas mutta hyvän laatuinen karva, kauniissa 
kunnossa, hyvät etu- ja sivuliikkeet, liikkuu liian leveästi takaa, iloinen käytös. Jyväskylä KV 12.11. Nelson 
Segala, Brasilia NUO ERI 2 SA PU4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Armonioso macho de la 
raza, correctas proporciones de cabeza, muy lindos ojos con excelente color, muy buenos angulaciones 
anteriores, excelente arco de costillas, excelente grupa, discretas angulaciones de rodillas, excelentes 
condiciones, muy buen movimiento. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja NUO ERI 3 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Well proportioned head and body, strong neck, well placed ears, excellent front 
and hind angulations, strong ribcage, good bone and feet, very cockery movement. Tampere RN 6.12. Irina 
Poletaeva NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, kompakti, kaunis pää, 
oikea hampaisto, erinomainen kaula, pehmeähkö selkä, iloinen häntä, erinomainen eturinta ja kulmaukset, hyvä 
askelpituus, karva voisi olla silkkisempi. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen JUN ERI 1 HeJW-16 SA PU2 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, erittäin kaunis 
pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvät tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, erinomainen 
rintakehä, hyvä turkin laatu, kauniit oikeat cockerin liikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN ERI 
4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Smaller sized male, a bit short on legs, I like his good substance, rich 
neck, nice withers, I would like more forechest, well sprung ribs, good rear, nice coat, good reach and drive, 
correct tail. 
Taipumuskokeet: Sastamala 3.9. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
MERYL CRISP 40378/14 s.3.5.2014 i. Maesydderwen Scout e. Chyknell Curlew kasv. Maria Müllersdorf, Ruotsi 
Metsästyskokeet: Inari 25.9. Juha Karlström AVO – (24 pist). Joroinen 29.10. Juha Karlström AVO 3 (58 pist). 
Vihti 20.11. Timo Ritola AVO 2 (68 pist). 
 
MIKLAUS NIITTI 57865/11 s.14.10.2011 i. Lowflyer Nipp e. Wood-Nymph Tina kasv. Anne Woivalin 
Metsästyskokeet: Joroinen 30.10. Royne Svensson VOI 3 (62 pist). 
 
MIKLAUS ONPA METKA ER35436/12 s.19.5.2012 i. Banducia Oden e. Gun Choice Black Pearl kasv. Anne 
Woivalin 
Metsästyskokeet: Inari 24.9. Tiina Karlström AVO – (21 pist). Inari 25.9. Ari Grönstrand AVO 3 (53 pist). 
 
MISTYNIGHT SAGA ALL BE YOURS 18829/15 s.26.12.2014 i. Edwin Schönez e. Attenborough Autumn Light 
kasv. Jannika Backman 
Näyttelyt: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Huvud med bra längd, lite öppna ögonkanter, bra proportioner, bra skuldra, behöver mer förbröst, musklat lår, 
rör sig med kort begränsat steg, visar lite temperament vilket påverkar priset, bra pälskvalitet. Rauma KR 14.5. 
Thora Brown, Kanada JUN EVA. Suhtautuminen tuomariin: vihainen. Black and tan, improper temperament, 
growled, pleasant size dog, pretty heavy head but he must behave. 
 
MOONLIGHT SE53308/2013 s.25.8.2013 i. C.I.E Pohj Mva SeV-15 PMVV-16 DkVV-16 Se Jva Perchwater Like 
A Perfect Dream e. Se(n) Mva Se Jva Perchwater Hot’n’Cold kasv.  
Näyttelyt: Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masku-
liininen kokonaisuus, sopiva vahvuus, sopiva pään malli, hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, polvi-
kulmauksia tulisi olla enemmän, hyvä runko, ei parhaassa karvassa tänään, ei käytä liikkeessä häntäänsä 
normaalisti, pehmeä selkä, liikkuu hyvin. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka AVO ERI. Suhtau-



tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, I’d prefer tighter eyelids, correct ears, compact body, strong back, 
good ribs, nice coat, moves sound and freely using tail. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko AVO ERI 1 SA PU4 
VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen uros, kaunis pää ja ilme, hieman 
pysty lapa ja löysät kyynärpäät, kaula voisi kiinnittyä paremmin lapoihin, normaali luusto, hyvin kaareutuneet 
kyljet, takakulmat voisivat olla paremmat, liikkuu kauttaaltaan hyvin. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia AVO 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive dog of correct size, type and balance, masculine head 
and expression, excellent neck and shoulders, good legs and feet, excellent topline, tailset and tail carriage, 
sound mover. 
Taipumuskokeet: Kolari 19.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Avoin ja hyvin 
iloinen, suhtautuu toisiin koiriin uteliaasti, vieras ihminenkään ei hämmennä. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Sopivalla etäisyydellä innokasta ja halukasta hakua, ilmavainuista; kuviohakua pillillä, muuten erittäin kykenevä 
itsenäiseen työskentelyyn; laukauksesta haku tehostui. Jäljestys: hyväksytty. Maavainuista, reipasvauhtista 
jäljestystä jäljen päällä lukuunottamatta paria pientä tarkistuslenkkiä; fasaania nuuhki. Vesityö: hyväksytty. Heti 
veteen, noutaa rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: erittäin toimiva koirakko, 
ohjaajalla mukava ote koiraan. 
 
MORIOCA’S ALPHA MALE 4165215 s.13.7.2015 i. Fi Mva By JMva ByJV-14 BaltV-15 Rosswind Trick Or Treat 
e. Pennwick Dragon Of Erebor kasv. Sirpa Auvinen 
Näyttelyt: Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kehitys-
vaiheessa oleva nuori koira jolla hyvä pää, täyteläinen kuono-osa, hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset, etuosassa 
vielä runsaasti löysyyttä, tarvitsee aikaa. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla JUN ERI 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Oikean kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta, silmät ja korvat, 
hyvä eturinta, hyvä rintakehä, hyvä luusto ja käpälät, hieman pysty lapa, hyvä olkavarsi, riittävät takakulmaukset, 
riittävä kaula joka saisi kiinnittyä hieman kauniimmin, hyvä selkälinja ja hännän kiinnitys, tasapainoiset liikkeet. 
 
MULTIFARIOUS ALBERTTI Fi Kva 49022/11 s.14.8.2011 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Saxaphone Derwent 
kasv. Anne Knuutinen 
Metsästyskokeet: Joroinen 30.10. Royne Svensson VOI 2 (79 pist). 
 
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: Kannonkoski 22.5. Kari Muje VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-12, e-3, f-4 = 38 pist). Erittäin huolelli-
sesti ohjattu lähtö, Pepe aloittaa todella innokkaasti ja seuraa jälkiuraa hyvin kaksi osuutta; katkolla Pepe ren-
gastaa ensin kulman sisällä, sitten laajemmalla kaarrolla suoraan veren alkuun, toinen kulma tarkasti; kolman-
nella osuudella Pepe tarttuu riistajälkeen ja siitä ripeästi hukkaan; palautus ei Pepeä lannista, loppuosuudet 
hyvin; Pepe merkkaa kolme makuuta huolellisesti, yksi ohi; kaadon Pepe noutaa; hyvä jäljestys riistavassa 
maastossa. Kolari 21.8. Juhani Heikniemi AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Ensin Pepe istute-
taan ja hieman rauhoitetaan, siitä alkumakaus kuopien melko itsenäisesti jälkityöhön; työssä käytetään sekä 
maa- että ilmavainua, ohjaaja jarruttaa vauhdin sopivaksi, sillä huomattuaan olevansa jälkiuran sivulla Pepe 
ampaisee hurjaa vauhtia takaisin jäljelle; makaukset merkataan hyvin paitsi kolmas, jonka kohdalla vain nyökä-
tään pysähtymättä; katkokulma verityksen lopusta kaartaen uudelle suoralle, toinen kulma melko tarkasti, viimei-
nen pienellä taustan tarkistuksella; hieman ohi kaadosta mutta Pepe hakee sen ilmavainulla lenkittäen. 
Tottelevaisuuskokeet: Pieksämäki 6.1. Erkki Shemeikka EVL 3 (200 pist). Jyväskylä 25.3. Marko Puranen 
EVL – (133 pist). Laukaa 28.5. Marko Puranen EVL 0 (138,50 pist). Laukaa 21.9. Marjo Halmiala EVL 0 (181 
pist). 
Rallytoko: Jyväskylä 10.12. Pia Heikkinen ALOHYV (86 pist). 
 
NAMUSILLAN LAKRITSI 37212/15 s.5.6.2015 i. Friisin Kaira e. Namusillan Purppula kasv. Anu Knuutinen-
Pöppönen 
Taipumuskokeet: Ylitornio 6.8. Nina Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Avoin ja vilkas 
nuori cockeri on kiinnostunut toisista koirista ja suhtautuu vieraaseen ihmiseen erittäin avoimesti tutustuen. Haku 
ja laukaus: hyväksytty. Sopivalla etäisyydellä, etumaastossa tapahtuvaa erittäin innokasta ja vauhdista 
työskentelyä hyvin vainuaan käyttäen; pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan ja tottelee hyvin; laukauksen jälkeen kysyy 
ensin ohjaajalta vinkkejä, mutta jatkaa sitten hakua samaan malliin. Jäljestys: hyväksytty. Andy starttaa 
pikataipaleelle ja jäljestää erittäin halukkaasti ja varmasti turbovauhdilla kaadolle, joka kiinnostaa kovasti. 
Vesityö: hyväksytty. Andy lähtee luvan saatuaan uimaan ja noutaa pukin hienosti rantaan. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Andy tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: parin yhteistyö on hyvin varmaa jo nyt; toivottavasti 
tämä pari nähdään tämänkin jälkeen spanielien kokeissa. 
 
NAMUSILLAN VIGGENI 37825/12 s.1.6.2012 i. Friisin Kaira e. Red Garlic’s Hjorton kasv. Anu Knuutinen-
Pöppönen 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 6.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
 
NAMUSILLAN VIÄNÄNE 14173/13 s.29.12.2012 i. Ladysplit’s Dinodas e. Namusillan Purppula kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen 
Metsästyskokeet: Sastamala 23.10. Mauri Koivuporras AVO – (0 pist). 
 



NAMUSILLAN VÄINÄMÖINEN Fi Jva 47858/13 s.26.8.2013 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Viian Eukko 
kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Jäljestämiskokeet: Multia 15.5. Hannu Palonen VOI 1 (a-5, b-8, c-9, d-10, e-3, f-5 = 40 pist). Vauhdikas lähtö, 
jäljestäessä voimakasta polveilua, kulmilla laajoja kaarroksia, myös katkokulmalla; makuista kaikki tarkistaen; 
kaatokäytös hyväksytty. Jyväskylä 29.6. Arto Kylmälä VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 44 pist). Paavolle 
näytettiin alkumakaus ja pidetään jäljen päällä vaikka koiran tekisi mieli haistella muitakin hajuja; Paavo jäljestää 
isolta osin ilmavainulla ja ajoittain edetään jäljen sivussa joitakin metrejä; ensimmäinen osuus hyvin ja vauhdik-
kaasti vipeltäen, kulmasta ajaudutaan yli ja jälkeä joudutaan tovi etsimään rengastuksin; toinen osuus hyvin 
puoliväliin asti, jossa laaja tarkistus jäljen sivussa, katkokulma muutamin rengastuksin; kolmannella osuudella 
muutamia pistoja ja tarkistuksia, kolmas kulma tarkistuslenkillä ja kosteikosta vettä etsien; jäljen vierestä lähtee 
ukkometso, jota koira ei näe mutta haistaa, hetki haistellaan metson jälkiä mutta sitten löytyy vettä ja metso 
unohtuu ja jälki muistuu mieleen; osuus muuten hyvin lähes loppuun, jolloin jäljen sivusta lähtee jälleen ukko-
metso ja Paavo lähtee tarkistamaan linnun hajuja; hajua tarkistellaan melko kaukana jäljestä, mutta kuin taika-
iskusta jäljestys muistuu mieleen ja palataan jäljelle ja edetään kaadolle, jota haistelee ja jää paikalle; Paavo 
merkkaa kaikki makaukset hyvin pysähtyen; linnut hiukan haittasivat Paavon muutoin hienoa suoritusta. Multia 
7.8. Heikki Ryynänen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Lähtömakauksen huolellinen tarkistus 
tapahtui jarrut päällä, mutta kun hihnasta löysättiin, sukellus jäljelle oli salamannopea; reipasvauhtista maa-
vainuista etenemistä jäljen päällä keinuen puolelta toiselle; katkokulma selvisi rengastaen, toinen kulma aukeni 
vaivatta ja kolmannella pieni tarkistuslenkki; makauksista kolme merkkasi selvästi pysähtyen ja tutkien, yksi 
lipsahti ohi pienen sivulenkin takia; kaadon löysi ja osoitti jäämällä luokse. Kolari 21.8. Heikki Pirhonen AVO 1 
(a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Paavo rauhoitetaan ja makaus osoitetaan, siitä Paavo lähtee reippaa-
seen jäljestykseen; työssä käytetään melko paljon ilmavainua, siksi jäljestys on jäljen päällä aaltoilevaa; katko-
kulma verityksen lopusta kaartaen ja jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen, toiselle kulmalle tullaan laajahkolla siksak-
kuviolla, kulma tarkasti, kolmas kulma takaa kaartaen, jokaisen kulman jälkeen pienet kulkusuunnan tarkistukset; 
makaukset merkataan hyvin siitä huolimatta, että toiselle makaukselle tullaan hieman jäljen sivusta; saa sorkasta 
ilmavainun, joka vie Paavon hieman sivuun jäljestä, tarkistaa sen lenkein ja hakeutuu sen avulla kaadolle, jonka 
osoittaa pysähtyen nuuhkimaan. 
Tottelevaisuuskokeet: Pieksämäki 6.1. Erkki Shemeikka VOI 3 (221 pist). Laukaa 21.9. Marjo Halmiala VOI 0 
(185,50 pist). 
Luonnetesti: Hämeenkyrö 9.4. Pirjo Kelloperä ja Katri Leikola LTE (138 pist). 
 
NESHPO’S QUESTIONS WILL BE ASKED NO53737/15 s.10.10.2015 i. Se(n) & No Mva Se & No Jva NoJV-12 
Carillo Clay Clue e. C.I.E Se(n) & No Mva Cockergold Joy To The World kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Excellent head, strong and long muzzle, excellent ears, very cockery type, excellent ribcage, 
nice elbows, strong hocks, level topline, moves perfect with extension and drive using tail all the time, future star. 
Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 10 months old blue roan male, well balanced temperament, elegant movement, typical elegant head, 
correct bite, beautiful neck, compact square body, good front, excellent hindquarters, elegant colour, excellent 
coat quality and grooming. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Attractive boy, slightly biggish, head still develops, correct neck and shoulders, needs to develop in 
chest and forechest to avoid French position, needs rounded ribs, good topline, tailset and tail carriage, tail 
carried slightly high, happy mover, well presented. 
 
NORTHWORTH CAPRICORN 18622/12 s.13.1.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Burn Baby 
Burn kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulii-
ninen, hyvät mitttasuhteet omaava uros, tiiviissä kunnossa esitetty, maskuliininen pää, hieman pyöreät silmät, 
kaunis kaulan kaari, hyväasentoinen lapa, tilava rintakehä, erinomainen raajaluusto, voimakkaat kinner-
kulmaukset, tehokkaat takaliikkeet, reippaat sivuliikkeet, ryhdikäs kokonaisuus. Mäntsälä KR 17.7. Jessie 
Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size and cockery 
proportions, little short on his nose and too prominent stop, well developed forechest and spring of ribs, well set 
tail, correct coat structure, well angulated in front and rear, correct cocker movements. Helsinki KR 24.7. Satu 
Ylä-Mononen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, 
vahva pää, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula, erinomainen ylälinja, riittävä luusto, tasapainoisesti kulmautu-
neet raajat, oikea-asentoinen häntä, käyttää häntäänsä hyvin liikkeessä, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä-
laatuinen turkki, esiintyy erinomaisesti. Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hieman lyhytpiirteinen pää jossa linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, kauniit tummat silmät, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä tilava runko, sopiva luuston 
vahvuus, aavistuksen ylös kiinnittynyt häntä, liikkuu reippaasti, hyvä turkin laatu, miellyttävä käytös. Kuopio KV 
7.8. Inga Siil, Viro AVO ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, compact male 
in excellent type and size, head should be better parallel, too round in skull, too loose eyes, strong neck and 
topline, excellent tailset, straight in upper arm and could be more angulated behind, excellent ribcage and 
substance, excellent coat quality and condition, excellent movements, powerful reach and drive. Porvoo KR 
11.9. Rune Fagerström AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, erinomainen koko, hyvät 
rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, voimakas pää jonka tulisi olla pidempi malliltaan, hyvä kallo, lyhyt 
kuono-osa, hyvät silmät, sopiva kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana ja joita käyttää hyvin 
liikkeessä, hyvä tilava rintakehä, vahva ylälinja, erinomainen luusto, hyvät käpälät, hyvä karva, normaalit liikkeet. 



 
NORTHWORTH DRASTIC STYLE HeJW-15 23583/15 s.20.1.2015 i. Backhills Scandinavian Style e. 
Northworth Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Vuoden ikäinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, hyvät pään linjat, kaunis kaulan kaari, hyväasentoinen 
lapa, hyvin kehittynyt rintakehä, tiivis selkälinja, erinomainen luusto, käpälät ja takakulmaukset, kaunis turkki, 
reippaat sivuliikkeet, vielä hieman huolimaton edestä, miellyttävä käytös. Lahti KV 2.4. Johan Juslin JUN ERI 1 
SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, oikean typpinen uros jolla hyvä 
raajaluusto, erinomainen tilavuus rungossa, pään pitäisi olla pidempi ja paremmin meislattu, liian korostunut 
ylälinja. Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, 
maskuliininen vankka kokonaisuus, vahva pää, kuono voisi olla pidempi, erinomainen eturinta ja rungon tilavuus, 
vahva luusto, varsin tasapainoisesti kulmautunut, hieman korkea-asentoinen häntä, lupaava turkki, iloiset 
ulottuvat liikkeet, reipas käytös, purenta voisi olla paremmin leikkaava. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, 
Ruotsi JUN ERI 1 SA PU4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Fin i modellen, önskas lite edlare 
skalle, typiskt uttryck, utmärkt kropp, bred och fin över kors, kraftiga ben, stark musklad, ytterst välskött päls, 
mycket typiskt i rörelsen, härligt attityd. Loviisa RN 7.5. Viveca Lahokoski JUN ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, vankka, vahva ja ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt, vahva 
uroksen pää, silmäluomet saavat kiinteytyä, hieman kaulanahkaa, erinomaiset mittasuhteet, luusto ja taka-
kulmaukset, ihana leveä reisi, upea melko runsas turkki, yhdensuuntaiset takaliikkeet joissa hyvä takapotku, 
sivuliikkeissä saisi olla enemmän pituutta, miellyttävä käytös. Lahti RN 8.5. Eeva Resko JUN ERI 1 SA PU4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava uros, hyvä pää, 
kallo voisi olla hieman jalompi, hyvin kulmautunut edestä, hyvä eturinta ja luusto, kaunis kaula ja hyvä vahva 
ylälinja, hieman lyhyt rintakehä, hyvä runko ja takakulma, liikkuu riittävän pitkällä askeleella. Rauma KR 14.5. 
Thora Brown, Kanada JUN ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very handsome black 
dog, soft warm eyes, depth of muzzle good, parallel planes, arched neck, cobby dog, tail well set, lovely ribs, 
beautiful rear end, moves well. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, sopiva vahvuusaste, hyvä pään pituus, aavis-
tuksen vahva kallo-osa, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, hieman pitkä mutta tiivis lanne, 
vankka luusto ja erinomaiset käpälät, tasapainoiset liikkeet, iloinen käytös, mallikas kokonaisuus, oikea turkin 
laatu. Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 2 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Very stylish, 16 months old, excellent breed type, dark brown slightly round eyes, proper shoulders, 
correct length of body, strong hindquarters, excellent topline, could be a little more refined in head. Kellokoski 
ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very balanced 
boy, head masculine but little too much skull for me, good neck and shoulders, very strong bone, well padded 
feet, short sturdy body, masculine quarters with good width, moved soundly and merrily, tail carriage a fraction 
high. Tammela KR 11.6. Juha Kares JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Komea maskuliininen 
tyylikäs uros, hyvä purenta, vahvahko kallo, kaula voisi olla kuivempi ja valkoista väriä saisi olla vähemmän, 
hyvä rintakehä, kaunis turkki, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, sujuvat sivuliikkeet, edestä saa vielä 
asettua. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä runko ja 
kulmaukset, hieman lyhyt pää ja kaula, liikkuu sivusta ja takaa hyvin, edestä vielä veivaten, tarvitsee aikaa. 
Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13 months old male, correct shape of head, eye colour and bite, acceptable eyebrows, sweet expression, good 
neck, strong back, a bit upright upper arm, well set tail, moderately angulated behind, good coat structure, lovely 
temperament, enough reach in front and drive. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, vahva hyväilmeinen pää, pää voisi olla 
hieman pidempi, hyvät tummat silmät, vahva luusto, niukka eturinta, ikään sopiva riittävän vahva runko, niukat 
kulmaukset edessä, hyvät takana, liikkuu hyvällä askelpituudella, liikkessä hieman korkea-asentoinen häntä, 
runsas pitkä turkki, esiintyy erinomaisesti, ihastuttava luonne. Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä NUO ERI 1 SA 
PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, vahva 
uroksen pää jossa voisi olla yhdensuuntaisemmat linjat, kauniit tummat silmät, hieman leveä kallo-osa, kaunis 
kaula ja ylälinja, aavistuksen ylös kiinnittynyt häntä, erinomainen tilava runko, sopiva luusto ja kulmaukset, 
liikkuu reippaasti hyvällä askelpituudella, rauhallinen käytös. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro NUO ERI 1 SA PU4 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½ years old, excellent type, size and proportions, masculine 
and compact, pleasing head and expression, well set ears, excellent neck and topline, balanced angulations in 
front and rear but a bit narrow behind, enough deep ribcage, excellent substance, bone and feet, excellent coat 
quality, excellent temperament, very typical movements keeping the topline. Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, 
Unkari NUO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rüde mit eleganter Ausdrück, guter 
Kopf, eleganter Hals, etwas lose Vorderstand, genügend Winkelungen vorne und hinten, gut getragene Rute, 
gute Bewegung. Helsinki KR 28.8. Kitty Sjong, Tanska NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head with good proportions, correct bite and pigmentation, well placed ears 
and eyes, correct skull, good neck, strong topline, correct tailset, well angulated, excellent body and depth of 
chest, correct bone and feet, excellent coat structure, well groomed, effective movement. Porvoo KR 11.9. 
Rune Fagerström NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias, hyvä koko, hyvät mitta-
suhteet, voimakas pää joka saisi olla aavistuksen pidempi malliltaan, pään linjat saisivat olla yhden-
suuntaisemmat, karkea kallo, sopivat silmät, sopiva kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, erin-
omainen runko, hyvä luusto, hyvät tiiviit käpälät, erinomainen rintakehä, hyvä ylälinja, melko ylpeä hännästään 
liikkessä, normaalit liikkeet, hyvin hoidettu karva, hyvä luonne. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja 
NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dog of very good type, a bit heavy in head, could be better 



angulated in front, good quarters, excellent topline, moves very well, would have preferred him with less white. 
Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dog of 
good size, very well balanced, lovely bone and substance with good strength throughout, pleasing head shape, 
good depth of chest, short back with good topline and tailset, nicely rounded quarters, moves soundly. Lahti KV 
30.10. William Smith, Australia NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½ years old black male, 
correct size and proportions, correct head to muzzle, soft dark eye, correctly placed and carried ears, medium 
length neck flowing into upright shoulder, slightly short upper arm, good strong bone to tight cat feet, strong level 
topline, short strong loin, short croup to high-set tail, good turn of stifle, well placed hocks, movement true and 
sound, lacks a little extension and drive. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen NUO ERI 4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet sekä luusto, hieman leveä kallo, hyvä ilme, hyvät 
korvat ja kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, riittävät kulmaukset edessä ja takana, runsas mutta erinomainen 
turkin laatu, liikkuu hyvin mutta nostaa häntäänsä hieman korkealle. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari 
NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strongly built male, masculine head, not soft enough 
expression, excellent neck, very well made front, compact body, powerful rear, a bit short on legs overall, lovely 
coat, cockery movement, a bit soft topline and a bit wide in front. 
 
NORTHWORTH ENDLESS TEATIME 40616/15 s.27.5.2015 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca’s Milk N’Toast And 
Honey e. Northworth Tea For Two kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen uros, kaunisilmeinen pää, kallolinja hieman taakse laskeva, erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmau-
tunut, kaunis kaula, erinomainen karva ja liikkeet, samoin ylälinja, miellyttävä iloinen luonne. Kouvola RN 24.4. 
Paula Rekiranta JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erin-
omainen ryhdikäs nuori uros, oikean mallinen kaunisilmeinen uroksen pää, tummat silmät, hyvä kaula, hieman 
pysty lapa ja suora olkavarsi, hyvä runko ja takaosa, kauniisti kunnostettu hyvälaatuinen karvapeite, erinomaiset 
liikkeet. Loviisa RN 7.5. Viveca Lahokoski JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen uroksen pää, hyvä otsapenger, kiinteä selkä, 
hyvän muotoinen rintakehä jonka tulee vielä täyttyä, vahva leveä lanne, erinomainen rodunomainen selkälinja ja 
hyvä hännän kiinnitys, reidessä voisi olla enemmän leveyttä, erinomaiset yhdensuuntaiset takaliikkeet, hyvä 
takapotku, iloinen esiintyjä. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Masculine boy with lots of substance, balanced head, gentle expression, good neck 
and shoulders, good length of upper arm, short deep body, good bone, strong masculine quarters, very sound 
and happy on the move, tail carriage a little high. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka JUN ERI 
4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head, correct proportions in skull and muzzle, strong muzzle 
with good flews, could have little more length of ear, nice neck, topline bit sloping, very nice coat and colour, 
moves sound with rolling back, using tail. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen uros, kaunis pää ja ilme, hyvät mittasuhteet, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, kyynärpäät voisivat olla tiiviimmin rungossa, erinomainen runko ja takaosa, liikkuu 
kauttaaltaan hyvin. Riihimäki KV 4.9. Reia Leikola-Walden NUO ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, kaunispäinen oikealinjainen uros, erinomainen luusto ja runko, tasapainoiset 
kulmaukset, liikkuu sujuvasti, hieman ylpeä hännästään, erinomainen turkki ja luonne. Porvoo KR 11.9. Rune 
Fagerström JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 kk, erittäin hyvin kehittynyt uros, hyvä koko, 
hyvän mallinen pää jossa oikeat mittasuhteet ja kokoon sopiva vahvuus, hyvät silmät ja ilme, hyvät paksut 
huulet, keskipitkä kaula, kaula liittyy hyvin lapoihin, hyvä kalteva olkavarsi, hyvä eturinta, erinomainen tilava 
runko, sopivat kulmaukset takana, erinomainen luusto, raajat ja käpälät, kaunis karva, turhan ylpeä hännästään 
liikkeessä, normaalit liikkeet. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja JUN ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lovely dog of excellent type, he could however gain some slowing down, good neck 
and body, moves very well but tail too high. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very cockery throughout, lovely balance, very good head with lovely 
dark eye and soft expression, well made front assembly, good depth of chest, short coupled body, good width of 
hindquarters, sound mover. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 1 year 3 months old male, correct size, a little long, pleasing head, correct well balanced muzzle, 
dark soft eye, correct scissor bite, correctly placed and set ears, strong well arched neck into well laid shoulders, 
correct bone, good front, tight cat feet, strong topline, short strong loin, correctly set and carried tail, good turn of 
stifle to well placed hocks, movement is sound through good extension and drive. Helsinki KV 10.12. Merja 
Ylhäinen NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet sekä 
luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kallo, kaunis kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautunut edestä 
ja takaa, erittäin kaunis turkki, kauniit sivuliikkeet, kääntää kyynärpäitä ulos liikkeessä. Helsinki KV 11.12. Attila 
Czegledi, Unkari NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellently made boy, full of substance, 
masculine, well proportioned, balanced, one thing that I don’t like is his temperament which is timid on the table, 
untypically timid, he looked much much better on the table, unbalanced movement, high carried tail, wide in 
front. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 27.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Ilo tuskin 
malttaa odottaa päästäkseen tervehtimään; touhukasta koiraa kiinnostavat myös muut koirat. Haku ja laukaus: 
hyväksytty. Ilo lähtee kiinnostuneena hakuun laajentaen työskentelysädettä sopivan laajuiseksi; laukausta se 
säpsähtää, mutta jatkaa hetken tuumailtuaan iloista työtahtia. Jäljestys: hyväksytty. Alku hyvin ohjattu; Ilo 
jäljestää jälkitarkasti; navakka tuulenpuuska pyörittää Iloa kulmalla, mutta oikea suunta löytyy; kaatoa Ilo nuuhkii 
kiinnostuneena. Vesityö: hyväksytty. Ilo puhkuu intoa rannalla ja syöksähtää veteen luvan saatuaan; se tuo 



riistapukin ohjaajan ulottuville. Tottelevaisuus: hyväksytty. Antautuu mielellään kytkettäväksi ensimmäisestä 
kutsusta. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Ilo pitää yhteyttä ohjaajaan, joka osaa kannustaa koiraa sopivasti. 
 
NORTHWORTH FALLING SKIES 42062/15 s.29.5.2015 i. C.I.E By & Cy Mva Northworth Jaggy Wood e. 
PMJV-13 Corralet Angie Girl kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko 
ja mittasuhteet, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, hyvä luusto 
ja käpälät, erinomaiset kulmaukset, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin. 
 
NORTHWORTH FATAL N’WOODY 42060/15 s.29.5.2015 i. C.I.E By & Cy Mva Northworth Jaggy Wood e. 
PMJV-13 Corralet Angie Girl kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Joensuu KV 28.5. Virpi Montonen JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja rungon vankkuus, pää saa vielä iän myötä täyttyä ja tulla maskulii-
nisemmaksi, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen eturinta, lavat voisivat olla viistommat, liikkuu erin-
omaisen ryhdikkäästi hyvällä askelpituudella, lupaava turkin laatu, kokonaisuudessaan varsin lupaava juniori. 
Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Utmärkt helhet, välformat huvud, utmärkt uttryck, bra detaljer, utmärkt överlinje, välutvecklad 
kropp, välvinklad fram och bak, bra svans, utmärkt päls, rör sig utmärkt. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta 
JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, päässä hyvät linjat 
mutta tulee täyttyä iän myötä, vankka hyvä runko jossa hyvä pituus, hyvä luusto, tasapainoiset kulmaukset, hyvä 
luonne, hieman kapeat etuliikkeet, muuten liikkuu hyvin oikealla asenteella. Sotkamo RN 30.7. Annaliisa 
Heikkinen JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä 
pää ja ilme, hyvät rungon mittasuhteet, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, liikkuu ja esiintyy 
hyvin. 
 
NORTHWORTH JALBREAK WITH TEA 30358/16 s.12.4.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-
12 EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Northworth Tea For Two kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 6 months, nice head and expression, well pigmented eyes, correct bite, good neck, well angulated 
in front, good bone, well proportioned, good ribcage, correct topline, rear angulation could be better, moves well. 
 
NORTHWORTH ONLINE STYLE 39105/13 s.24.5.2013 i. Backhill’s Scandinavian Style e. Northworth Unseen 
Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-
vuotias, vankka, selvästi maskuliininen uros, hyvä kuono-osan pituus, saisi olla vähemmän poskia, erinomainen 
kaula, hyväasentoinen lapa, tiivis selkä ja vahva lanneosa, voimakas raajaluusto, erittäin tilava rintakehä, hyvät 
takakulmaukset, hyvä takapotku ja tehokkaat sivuliikkeet, hyvä turkin laatu. Lahti KV 2.4. Johan Juslin AVO 
ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Upea cockeri niin kuin niitten pitäisi olla 
tyypiltään, olemukseltaan ja iloisuudeltaan, kaunista katseltavaa. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, 
Ruotsi AVO ERI 2 SA PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Fin i modell, typiskt uttryck, 
välutfylld nosparti, utmärkt kropp, stark rygg och välmusklad, utmärkt välgjord päls, rör sig mycket bra bak, lite 
bråttom, går lite på två spår. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada AVO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Black dog, very mature, good bone and substance, good depth of muzzle, arched neck, 
smooth shoulder, hard topline, very cobby, very merry mover. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä AVO ERI 1 
SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen vankka kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, 
vahva uroksen pää, aavistuksen takaluisu kallo, kaunis kaula, erinomainen eturinta ja runko, hieman pitkä tiivis 
lanne, erinomainen luusto ja käpälät, sopusuhtaiset kulmaukset, hienosti föönattu turkki, oikea turkin laatu, 
vaivattomat liikkeet, hyvä askelpituus, iloisesti heiluva häntä, miellyttävä käytös. Alavus KR 12.6. Virpi 
Montonen AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, 
urosmainen kaunisilmeinen pää joka saisi olla pitempi, lapa voisi olla viistompi, hyvä eturinta ja takaosa, erin-
omainen runko, erinomainen karvan laatu, liikkuu ryhdikkäästi erinomaisella asenteella. Orivesi KR 16.7. Tiina 
Illukka AVO ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen vankkarakenteinen 
kokonaisuus, kaunis ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut taka- ja etuosa, hyvässä lihas-
kunnossa, vahva luusto, liikkuu pitkällä ja kauniilla sivuaskeleella ja kantaa häntänsä hyvin, hyvin hoidettu 
oikean laatuinen turkki. Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 1 SA PU2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong masculine male, correct one to one head proportions, correct bite, 
lovely eye shape and colour, well developed forechest, good depth of chest and body, good spring of ribs, 
excellent feet, well set tail, correct height of hocks, excellent mover with good reach and drive. Porvoo KR 11.9. 
Rune Fagerström AVO ERI 1 SA PU1 ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, hyvä 
koko, hyvin kauniit linjat kauttaaltaan, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis pään profiili, päässä hyvä pituus mutta 
ei saa tulla karkeammaksi kallostaan, hyvät silmät, kaunis kaula joka liittyy hyvin lapoihin, tasapainoiset 
kulmaukset edessä ja takana, hyvä eturinta ja runko, oikea ylälinja, erinomainen luusto, hyvät käpälät, hyvä 
matala kinner, liikkuu erittäin hyvin, hyvin hoidettu karva. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO 
ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well made dog of good size, balanced head with 
good depth of muzzle and pleasing eye and expression, bestens legs and feet, good depth of chest, short 
coupled body, correct topline and tailset, moves soundly. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä AVO ERI 1 SA 
PU2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, vahva uroksen pää, kaunis ilme, tummat 
silmät, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, hyvä kaula, näyttävä eturinta, hyvät etukulmat, erinomainen rinta-



kehän syvyys ja pituus, vahva runko, vahva takaosa ja hyvä häntä, komeassa karvassa, liikkuu moitteettomasti 
joka suunnasta ja pitkällä askeleella, reipas käytös. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia AVO EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old black male, correct size, correct proportions, correct head 
and muzzle, soft dark eye, scissor bite, correct ear and carriage, medium length neck flowing into well laid 
shoulder, well set front, good spring of ribs, loin a little long, broad and deep, croup a little short and flat, good 
turn of stifle to well placed hock, movement is true and free, lacks extension and drive. Jyväskylä KV 12.11. 
Nelson Segala, Brasilia AVO ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excepcional macho de cocker ingles, correctas y armoniosas proporciones y construccion de cabeza, ojos 
emirada como deschaveo, excelente construccion de anteriores, excelente substancia de hueso, excelente 
grupa y cola, pies desechaves, excelentes condiciones, excelente temperamento. Jyväskylä KV 13.11. Diana 
Leigh, Espanja AVO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head and body 
proportions, well placed ears and neck, balanced front and hind angulations, good deep ribcage, short loin, good 
quality coat, correct movement. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO ERI 1 SA PU3 VACA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Prominent male, very masculine without heaviness, full of substance, 
excellently balanced front and rear without any exaggeration, lovely coat and static balance, covers the ground 
well. 
 
OAKHILL ACADEMY ON FIRE 47369/15 s.16.8.2015 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Oakhill Academy June 
Carter kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, kaunis pitkä pää, erinomainen kaula, erinomainen eturinta ja tilava runko, 
sopiva luusto ja tasapainoiset kulmaukset, erinomainen turkin laatu, liikkeessä hyvä askelpituus, kokemattomuus 
näkyy vielä ryhdissä, rauhallinen käytös. 
 
OAKHILL ACADEMY PICK OF THE LITTER 10058/16 s.13.11.2015 i. Fi & Ru Mva Cara’s Jedediah e. 
Northworth Go Go Go kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Rantasalmi KR 2.7. Pirjo Aaltonen PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväluustoinen 
ja hyvärunkoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt urospentu, oikeat mittasuhteet, hyvä eturinta, tyypillinen pää ja 
ilme, sopusuhtaiset kulmaukset, seistessä kaunis pentu joka ei nyt valitettavasti suostu liikkumaan ja riiputtaa 
häntäänsä, tarvitsee kehätottumusta. Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lupaava urospentu, hyvät mittasuhteet, hyvin kaunis pää ja ilme, tummat silmät, lupaava eturinta 
ja runko, erinomainen luusto ja kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, tänään vähän ujostelee mikä 
vaikuttaa liikkeisiin, rauhallinen käytös. 
 
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 3.7. Jukka Kuparinen AVO 1 (a-5, b-8, c-9, d-12, e-2, f-4 = 40 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, koira jäljestää maavainua käyttäen mukavaa vauhtia; ensimmäisellä osuudella kaksi poistumista jäljeltä 
mutta palasi itsenäisesti, ensimmäisen kulman osoitti hyvin; toisella osuudella hieman enemmän pyörimistä ja 
muutama poistuminen jäljeltä mutta eteni hyvin jäljen tuntumassa, toisen kulman vain nuuhkaisi nopeasti ja 
jatkoi; viimeisen osuuden alussa isompi tarkistus toisen jäljen perään mutta palaa hyvin, loppu taas hyvin ja 
jäljen tuntumassa edeten; kaadon ylitti vain nopeasti nuuhkaisten; lisää varmuutta ja pisteet paranevat. Virrat 
7.8. Kari Muje AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Huolellisesti ohjattu ja merkattu lähtö, Rymy jäljes-
tää rauhallisesti ja hyvin jälkiuraa seuraten; ensimmäisen osuuden lopulla se tekee laajan tarkistuslenkin, josta 
viipymättä itsenäisesti takaisin, kulman merkkaus; rengastuksella toiselle osuudelle, toinen kulma jälkeä pitkin ja 
makuu tutkitaan; loppuosuudella Rymy ei poikkea jäljeltä lainkaan ja sorkkaa jää tutkimaan; erinomaista jäljes-
tystä. 
 
OLIPA’S SWING SOUND 19163/14 s.8.2.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva Fenbrook Change Is Gonna Come e. Fi Jva 
Olipa's Hockey Fan kasv. Liisa Pajala 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen KÄY ERI 1 SA PU3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Iloinen nuori uros, hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, oikealinjainen pää jossa hyvä pituus, vahva 
kuono, hyvät tummat silmät, hyvä tilava runko, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä, esiintyy 
iloisesti, liikkuu tasapainoisesti, hyvä turkki ja hapsut. Joensuu KV 28.5. Virpi Montonen KÄY ERI 1 SA PU2 
VASERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä oleva, varsin tasapainoisesti 
rakentunut uros jolla varsin hyvät mittasuhteet, hyvin miellyttäväilmeinen uroksen pää, tasapainoisesti kulmau-
tunut, rungossa hyvä vankkuus, liikkuu hyvällä askelpituudella ryhdikkäästi, säilyttää tiiviyden myös liikkeessä, 
erinomainen turkin laatu. Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt helhet, välformat huvud, bra uttryck, bra överlinje, bra bröstkorg, bra vinklar 
och rörelser, bra pälskvalitet. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KÄY ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lovely headed blue, tight dark eye, soft expression, good neck and shoulders, a bit 
short in upper arm, good bone, well padded feet, short deep body, good ribs, well muscled quarters but slightly 
overangulated, happy positive mover. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia KÄY ERI 1 SA PU2 SERT 
VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, correct shape of head, nice dark 
eyes, excellent neck and topline, excellent angulations, standing parallel, well set and carried tail, good coat 
quality, well balanced in movement. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, pään profiili voisi olla parempi, hyvä luusto, olkavarsi saisi olla 
viistompi, edessä saisi olla paremmin tilaa eturaajoille, hyvä rintakehä ja lantio, hyvä karva, etuliikkeessä  ja 



ylälinjassa toivomista. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years old, excellent type and size, beautiful masculine head and expression, well set ears, very good neck, 
topline and tailset, could have better placed shoulders, excellent ribcage and substance, very good coat, narrow 
in front on the move, moves well from side but short in step and needs more carriage. Joensuu RN 3.9. Jouko 
Leiviskä KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväkokoinen uros joka voisi olla kokonaisuu-
dessa tyylikkäämpi varsinkin liikkessä, hyvä kaula, hieman pehmeä turkin laatu, rintakehä voisi olla pidempi, 
hieman pyöreä kallo, pää voisi olla muutenkin urosmaisempi ja kuono-osa täyteläisempi, hyvä leveä reisi jossa 
hyvät lihakset, hyvät matalat kintereet, liikkeet voisivat olla tehokkaammat ja ryhti parempi. 
Jäljestämiskokeet: Kontiolahti 21.7. Markku Hassinen AVO 2 (a-4, b-7, c-8, d-6, e-3, f-3 = 31 pist). Lähtö-
makaus kiinnosti ja siitä ohjattuna edetään ensimmäiselle osuudelle; heti alkuosalla laaja oikealle suuntautuva 
hajujen tarkistuslenkki, josta kaartaa jäljen etupuolelle, aloittaa siitä hyvän etenevän jäljestyksen ja näin edetään 
noin 25 metrin päähän ensimmäisestä kulmasta; tästä koira poistuu vasemmalle edeten siellä toisen osuuden 
alkuosalle noin 45 metriä kulmasta ja makauksesta, jotka jäävät huomiotta; toisen osuuden alku edetään polveil-
len jäljen molemmin puolin kunnes paremmat hajut vievät koiran kauas oikealle aina ensimmäiseen hukkaan; 
osoitetaan uusi alku, josta edetään hyvin aina toiselle kulmalle, kulmasta suoraan ylitse hakulenkille, makaus jää 
huomiotta; löytää sieltä kolmannelle osuudelle, jonka alku hyvää etenevää jäljestystä, loppuosalla useita tarkis-
tuksia molemmin puolin jäljen; kaadolle löytää verijäljen suuntaisesti ja sorkkaa jää nuuhkimaan; lisää harjoitusta 
tarvitseva koira. Rääkkylä 11.9. Minna Vornanen AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-10, e-3, f-4 = 41 pist). Alkumakaus 
nuuhkaistaan, josta ohjatusti jäljelle; kaksi ensimmäistä osuutta jäljestetään jäljellä tai sen välittömässä läheisyy-
dessä, vain muutama tarkistus kauempana; kolmannella osuudella jäljestetään paljon jäljen sivussa, palaten 
kuitenkin aina jäljelle; ensimmäinen makaus osoitetaan pysähtyen, kulman takana liinan mittainen lenkki, toinen 
makaus nopealla nuuhkaisulla, kulman takana iso lenkki, josta jäljelle tullaan sivusta; tullaan suoraan kaadolle, 
joka osoitetaan pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan; tarkkuutta jäljestykseen tarvitaan vielä lisää, kaikesta 
huolimatta koira osoitti olevansa hyvä jälkikoiran alku. 
 
OLIPA’S TEMPO 13230/13 s.13.12.2012 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. Fi Jva Olipa's Filiola kasv. Liisa 
Pajala 
Jäljestämiskokeet: Tammela 24.4. Tuovi Henttu VOI 0 (0 pist). Ohjatusti jäljelle, Tempo etenee varmasti ja 
optimaalista vauhtia suoraviivaisesti jäljen päällä tai sen tuntumassa, koira käyttää maavainua jäljen selvityk-
seen; ensimmäinen ja toinen osuus erinomaista jäljestystä; toisen osuuden lopussa Tempo seuraa jäljen vieres-
sä riistapolkua pitkin jälkeä, jälki ja polku erkanevat ja niin Tempo jatkaa määrätietoisesti polkua pitkin aina huk-
kaan asti, ensimmäinen hukka; uusi alku juuri ennen katkoa, jonka koira selvittää oppikirjan mukaisesti käyden 
veretyksen lopussa, pieni pisto takana ja sitten jäljentekijöiden jälkiä pitkin veretyksen alkuun; kolmas osuus 
myös erinomaista jäljestystä, kulmalla oleva riistapolku vie Tempon kuitenkin määrätietoisesti pois jäljeltä, toinen 
hukka; viimeisellä osuudella erinomainen jäljestys jatkuu, kuitenkin juuri ennen kaatoa koira pysähtyy, empii ja 
jatkaa vasta parin kehotuksen jälkeen; ikävä kyllä kaato ohitetaan niukasti ja Tempo suunnistaa kohti tietä, ei 
palaa edes kehotuksella, kolmas hukka; harjoitellen kaadolle ja se kiinnosti; lahjakas nuori jäljestäjä, joka tänään 
teki kolme ratkaisevaa virhettä, kokemuksen myötä nämä jäävät pois. Luumäki 15.5. Heikki Pirhonen VOI 0 (0 
pist). Hyvin ohjattu lähtö, Tempo aloittaa alkumakauksen tutkittuaan rauhallisesti etenevän jäljestyksen; jäljestys 
etenee jäljen suuntaisesti paikoin jälkiuralla, työ on ilmavainuista ja tästä syystä kuljetaan jäljen vieressä; ensim-
mäisen osuuden lopuksi kulma yli ja edetään hukkaan saakka; osoitetaan uuden osuuden alku ja heti kohta 
perään harhaudutaan jäljen vasemmalle puolelle, josta ei itse palaa; mennään osuus loppuun, jossa katkokulma, 
uusi suunta ei selviä vaan otetaan paluujälki; koe keskeytetään ja tullaan kaadolle, sorkka kiinnostaa; tänään 
kovin tuulinen sää ja avoin maasto sotki ilmavainuisen jäljestäjän. Luumäki 7.8. Pasi Kemppainen VOI 0 (0 pist). 
Tarkka alun tutkinta ja hyvä jäljelle ohjaus; alku on hieman empivää ja ennen ensimmäistä makausta koira tekee 
kaksi tarkistuspyörähdystä, joilta päätyy hukkien arvoisesti paluujäljelle; näiden jälkeen ensimmäiseltä makuulta 
alkaa sopivavauhtinen pääosin maavainuisen tarkka jälkityö; ensimmäinen kulma narun mitan lenkillä ja toinen 
makuu vauhdista nopaten; toisen kulman katkolla alkaa haku veren lopusta ja jatkon löytyminen on hiuskarvan 
päässä, mutta sitten lähtee kolmannen kerran paluujäljelle ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle, 
jota jäi tutkimaan; jälkitaipumukset ovat kunnossa, mutta tänään jäljen suunta oli hakusessa. 
 
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: Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen VET H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-vuotias, 
hyvässä kunnossa oleva veteraani, erinomaiset mittasuhteet, hyvä luusto, urosmainen hyvän pituinen pää, alas 
kiinnittyneet korvat, näkyvät sidekalvot häiritsevät ilmettä, hyvä purenta, hyvin kehittynyt rintakehä, tasapainoiset 
kulmaukset, iän mukainen karvapeite, hyvä lantio ja hännän asento, saisi liikkua ja esiintyä reippaammin. 
 
PEREDHILS ARCHER LEGOLAS Fi Mva Ee JMva 47103/14 s.22.8.2014 i. Fin Jva Tähtimetsä Charlie e. 
Asvina Fine Sin kasv. Pilvi Ranta ja Taru Leskinen 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean malli-
nen uros jolla hyvä rungon ja luuston vahvuus, leveä takaosa takaa katsottuna, kaunis huulilinja, voisi seisoa 
paremmin edestä. Kruunupyy RN 7.5. Jouko Leiviskä NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Muuten hyvät mittasuhteet omaava mutta lanneosa voisi olla lyhyempi, suorahkot lavat, erittäin kierot eturaajat, 
hyvät käpälät, huulet voisivat olla tiiviimmät, samoin toivoisin vähemmän kaulanahkaa, erinomainen takaosa 
hyvine kulmauksineen, erinomainen turkin laatu kauniissa näyttelykunnossa, hyvin kiinnittynyt häntä, liikkuu erin-
omaisella askeleella takaa, tippuu eteen eturaajojensa vuoksi, hyvin rodunomainen kokonaisuus mutta kierot 
eturaajat alentavat palkintoa. Lahti RN 8.5. Eeva Resko NUO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-



teltävissä. Suuri, erittäin hyvän tyyppinen uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen ylälinja ja kaunis kaula, hyvin 
kulmautunut edestä ja hyvä luusto, hyvä runko ja takaosa, liikkuu sivulta ja takaa hyvin, hieman vispaten edestä. 
Iitti RN 29.5. Reia Leikola-Walden NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, 
vahva nuori uros, oikealinjainen voimakas pää jonka toivoisin kuivemmaksi, erinomainen luusto, vielä hieman 
etuasentoinen lapa, hyvä eturinta ja runko, liikkuu iloisesti hyvällä askelmitalla, tällä hetkellä etuosa vielä hieman 
putoaa liikkeessä ja voisi olla kauttaaltaan tiiviimpi, erinomainen turkki ja luonne. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, 
Belgia NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 months, good size and 
proportions, very nice masculine head, dark eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulder and 
topline, very well angulated, good bone and feet, strong body, nice coat, moving well. Hyvinkää RN 18.9. Knut 
Sigurd Wilberg, Norja AVO ERI 1 SA PU2 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dog of 
excellent type, nice head, gives a fabulous picture standing, well angulated in front, superb topline, moves very 
well but falls a bit in front. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Dog of pleasing bone and substance, good head shape with lovely dark eye and pleasing 
expression, good legs and feet, well muscled body, excellent width of hindquarters, positive mover, on the day 
loses his topline on the move which cost him excellent grading. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia VAL 
ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, correct size, a little long, with correct outline, 
correct head to muzzle, soft and smooth, dark soft eye, correctly placed and held ear, open nostril, medium-long 
length of neck to slightly upright shoulder, well filled forequarter, good depth of chest, carried well back, strong 
level topline, loin a little long, strong deep body, good length of croup to low set tail, good underline, good turn of 
stifle to well placed hock, good bone to tight cat feet, movement is sound and true, lacking a little extension. 
Taipumuskokeet: Luumäki 23.7. Meerit Kuparinen SPA 1. 
Rallytoko: Lahti 6.2. Pia Heikkinen ALOHYV (96 pist) RTK1. Lahti 9.4. Kirsi Petäjä AVOHYV (86 pist). Vantaa 
26.6. Hannele Pirttimaa AVOHYV (80 pist). 
 
PEREDHILS SOLDIER FARAMIR 47102/14 s.22.8.2014 i. Fin Jva Tähtimetsä Charlie e. Asvina Fine Sin kasv. 
Pilvi Ranta ja Taru Leskinen 
Näyttelyt: Iitti RN 29.5. Reia Leikola-Walden NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
voimakas nuori uros jolla oikealinjainen mutta hieman raskas pää, avoimet silmät ja turhan paljon nahkaa, 
hieman epätasainen purenta, erinomainen luusto, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko joka saisi olla tiiviimpi 
ja hoikempi ja lanneosasta lyhyempi, liikkuu yhdensuuntaisesti, etuosa putoaa liikkeessä, rodunomainen askel-
mitta, erinomainen turkki ja luonne. 
 
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: Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
type, masculine head, good length of neck, deep chest, correct front and back angulations, moves well, excellent 
temperament. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Correct proportions in skull and muzzle, excellent ear, earset and long ear, a little long in loin, 
correct level topline, good angulations, very nice coat, very nice tan markings, moves sound, using tail. 
 
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: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, yleisvaikutelmaltaan matalaraajainen uros jolla riittävä sukupuolileima, hyvät pään linjat, riittävän 
maskuliininen ilme, hieman lyhyet takaraajat joissa polvikulmaus saisi olla selkeämpi, rauhallinen käytös, liikkuu 
melko leveästi edestä, palkintosija määräytyy matalaraajaisuudesta. 
 
PITAHAYA AURINGONKEHRÄ 25980/15 s.27.3.2015 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. 
Asvina Holy Core kasv. Anne Lehmijoki 
Näyttelyt: Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä kesken 
kehityksen oleva nuori uros, hyvä pään malli, tummat silmät, hieman kaulanalusnahkaa, riittävä kaulan pituus ja 
etukulmaukset, hyvin kulmautunut takaa, rintakehä kesken kehityksen, niukka eturinta, hyvä luusto, liikkuu 
yhdensuuntaisesti riittävällä sivuaskeleella, valitettavasti häntä kovin ala-asentoinen liikkeessä, ystävällinen 
käytös, hyvä karvan laatu. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good size, junior male with a little easy appearance, very nice head with cockery expression, excellent 
shoulder angulation but he needs more forechest and stronger bones, good body proportions, excellent tailset, 
super hindquarters, good coat structure, not made for show, normally moving without power, with loose back. 
Taipumuskokeet: Salo 25.6. Taru Kalkkila SPA 1. 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 8.10. Arja Jauhiainen ja Anne Kuivinen 
 
PITAHAYA AURINGONPILKKU 25982/15 s.27.3.2015 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. 
Asvina Holy Core kasv. Anne Lehmijoki 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very immature dog who still needs body and developing rib, pleasing head with good depth of muzzle, firm body, 
correct tailset and carriage and well let down hocks, needs to move better as still erratic. 
Taipumuskokeet: Heinola 20.8. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Tyypillinen vil-
kas hännänheiluttaja. Haku ja laukaus: hyväksytty. Irtoaa heti hyvään maa- ja ilmvainuiseen hakuun; laukauk-
sesta jatkaa samaan malliin. Jäljestys: hyväksytty. Alusta asti hyvällä vauhdilla tarkasti jäljellä; kaadolle asti ja 



kaato kiinnostaa; (voisi toimia myös jäljellä.) Vesityö: hyväksytty. Innokas uimaan; noutaa ja luovuttaa pukin. 
Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää reipasta koiraharrastusta. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet omaava 7 kk nuori uros, erinomaiset pään linjat, kaunis kaula, hyväasentoinen lapa, hyvä eturinta ja 
rintakehä ikäisekseen, kokoon sopiva luusto, vielä hieman kapea edestä, runsas pentuturkki, hyvät yhden-
suuntaiset takaliikkeet, reippaat sivuliikkeet, miellyttävä käytös. 
 
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: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Balanced black with reasonable head and eye, I would like more depth of muzzle, good length of neck, 
reasonable shoulders, slightly short in upper arm, good bone, feet a little flat, short deep body, hindquarters 
slightly overangulated, moved happily, a little close behind. 
 
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: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen 
uros, erinomaista tyyppiä, hyvän mallinen uroksen pää, ystävällinen ilme, hyvät mittasuhteet, hieman niukasti 
kulmautunut edestä, sopivasti takaa, hieman ahdas etuosa, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvä luusto, hyvät 
käpälät, oikea-asentoinen häntä, hieman pehmeälaatuinen hyvin hoidettu turkki, hieman kapeat etuliikkeet, hyvä 
vetävä askel ja hyvä ryhti, miellyttävä luonne ja esiintyy hyvin. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi 
KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra nosparti, faller i profil, rak och framskjuten i skuldre-
partiet, wrider ut framtassar, bra bröstkorg, lite knappa knävinklar, typiskt temperament, skulle har mer glisful 
och inte så ullig päls, hittar inte harmonie i rörelsen. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KÄY 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced masculine blue, good head and eye, gentle expression, 
good neck and shoulders and length of upper arm, good bone, tight feet, compact well ribbed body, moderately 
angulated quarters, good muscletone, happy positive mover, just a little close behind. Helsinki KR 24.7. Satu 
Ylä-Mononen KÄY ERI 1 SA PU4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarakenteinen uros 
jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, vahva kaunislinjainen pää, keskiruskeat silmät, hieman löysät huulet, 
kaunis kaula, erinomainen ylälinja, vahva luusto, hyvä vankka runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä-
asentoinen häntä, liikkuu erinomaisella askelpituudella, hyvä turkki, esiintyy erinomaisesti. Raisio KR 13.8. 
Anita Markus, Unkari KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size, well substanced, nice 
head, kind expression, good shoulders but set front on the ribcage so too close at elbows and turned out 
forefeet, well ribbed up, I need more withers, excellent body proportions, good tailset, carried well, moderate 
hind angulation, his coat is absolutely not for show, in moving he has power but not a straight topline, with a 
bowed croup. Riihimäki KV 4.9. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookas, vahva, mittasuhteiltaan oikea uros, vahva oikealinjainen uroksen pää, hieman poskia, hyvä kaula ja ylä-
linja, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, liikkuu sujuvasti hyvällä askelmitalla, runsas oikealaatuinen karva, 
iloinen luonne. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good size of dog with very typical outlook, pleasing head, eye and expression, firm well muscled body, 
excellent spring of ribs, good width of quarters, once he got straight he moves well, just prefer a better layback of 
shoulder. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ 
years old blue roan male, correct size and proportions, balanced outline, correct head to muzzle, eyes dark and 
soft, correctly set ears, good carriage, scissor bite, correct muzzle, medium length neck flowing into upright 
shoulder, strong level topline, short deep broad loin, correct length of croup to well set tail, moderate turn of stifle 
to correctly placed hock, smooth true free movement with ever-wagging tail. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen 
KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas, erinomainen tyyppi, mittasuhteet sekä 
luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät etukulmaukset, takakulmauksia 
voisi olla hieman enemmän, aavistuksen pehmeä turkin laatu, kaunis väri, askelpituutta voisi olla hieman enem-
män. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
size, slightly divergent lines of head, not strong enough front legs, turned out, excellent ribcage, nice topline, the 
second thigh should be stronger, good sidegait but very narrow on hock. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tasapainoinen 3-vuotias, hyvät pään linjat, erittäin kauniinmuotoiset tummat silmät, kaunis kaula ja hyvä-
asentoinen lapa, erinomainen raajaluusto, hyvät takakulmaukset, tilava rintakehä ja vahva lanne, tehokkaat taka-
liikkeet, reippaat sivuliikkeet, miellyttävä hännän käyttö. 
 
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 19.3. Tarja Hovila NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehitty-
nyt uros, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, maskuliininen hyvän mallinen pää, kallo-osa voisi olla hieman 
leveämpi, riittävä kaula, hieman niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takakulmauksia, oikean mallinen runko, 



hyvä eturinta, hyvä luusto ja turkki, oikea-asentoinen häntä, hyvät takaliikkeet, etuliikkeissä leveyttä, miellyttävä 
luonne ja esiintyy hyvin. Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Vielä rungoltaan kevyt uros jolla saisi olla pidempi rintakehä, riittävä raajaluusto, melko avoimet kulmauk-
set, hyvä turkki, hyvät pään linjat, purenta ok, alaleuka voisi olla leveämpi, hyvät silmät ja korvat, riittävä kaula, 
hyvä häntä, kiva luonne, saisi liikkua ryhdikkäämmin maatavoittavammalla askeleella. Lahti KV 2.4. Johan 
Juslin NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen uros, haluan jalomman pään, etu-
asentoiset lavat, seurauksena lyhyt kaula ja kapea etuosa, takaosasta puuttuu voimaa, vahvat käpälät, turkki ei 
kunnossa. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen NUO ERI 2 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen koko, ok mittasuhteet, hyvä luusto, hyvä kallo-osa, alas kiinnittyneet korvat, tummat silmät, 
näkyvät sidekalvot, hyvä purenta ja huulilinja, hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt rintakehä, riittävä eturinta, hyvä 
lantio ja häntä, käyttää hyvin häntää, tasapainoiset kulmaukset, hyvä askelpituus. Tampere KV 30.4. Annika 
Ulltveit-Moe, Ruotsi NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Fin i modell, mycket bra huvud 
och uttryck, välkroppad och välmusklad, mycket bra överlinje och svans, mycket bra välskött päls, typiskt 
temperament, bra rörelsen. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 21 months, good size and proportions, masculine head, dark eyes, complete scissor bite, very long ears, 
good neck, shoulder and topline, slightly sloping croup, well angulated in front, sufficiently in the backend, chest 
deep and well ribbed up, good coat, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 2 SA PU4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical male of the breed, nice masculine head, enough length of neck, 
good front and back angulations, good coat, moves well, good temperament. Tammela KR 11.6. Juha Kares 
NUO ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt mallikas reipas uros, hyvä 
purenta, maskuliininen ilmeikäs pää, vahvahko kallo, riittävästi kulmautunut etuosa, hyvä luusto, vahva rinta-
kehä, hyvä väri ja turkki, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, sujuvat liikkeet, edestä hieman löysät kyynär-
päät, erittäin hyvä häntä, kauniisti esitetty. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen NUO EH 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvärunkoinen koira, hyvä pään muoto, lyhyt kaula, raajojen kulmaukset hyvät, etuosassa 
löysyyttä, liikkuu sivusta hyvin, antaa hieman raskaan vaikutelman. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto AVO ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, hyväluustoinen uros, hyvä pää, riittävästi kaulaa, 
hieman pitkä lanneosa, rintakehä ei vielä valmis, hyvät takaraajat, liikkuu hyvällä pitkällä askeleella. Kouvola KR 
20.8. Hilkka Salohalla AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan ja mitta-
suhteiltaan erinomainen, ikäisekseen sopivan vahva, hyvä purenta, silmät ja korvat, alaleuka voisi olla hieman 
leveämpi, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, oikein kulmautunut, hyvä karvapeite, hyvä luusto ja 
käpälät, liikkuu muuten hyvin, etuaskel voisi olla hieman ulottuvampi. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 27.8. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
PRÄNNIN MENI JO 50029/13 s.15.9.2013 i. Ladecourt Bevis e. Fi Ava Frosty Morning’s Melisa kasv. Hanna 
Heinonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very happy working type, sweet expression, sadly undershot bite, good neck and shoulders, neat tight 
feet, needs a little more substance overall, strong muscular quarters, very happy on the move with ever-wagging 
tail. 
 
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: Tornio RN 20.2. Pekka Teini VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
breed type and strongness, strong skull and strong enough muzzle, nice expression, excellent topline and well 
set tail, excellent forechest and strong bones, excellent coat. 
 
PÄHKINÄMÄEN BACK TO BLACK 16983/16 s.17.1.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel’s Yvonne kasv. Sanna ja 
Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
months, a little bit wide in skull and muzzle, nice expression, good stop, little bit short neck, front angulation 
could be better, well boned, very good ribcage, rear angulation could be better, close in hocks, also in 
movements, short steps. 
 
QR MARC Z VEJMINKU CLP/AC/37020 s.5.11.2013 i. Robin Hood Z Vejminku e. Victoria Z Vejminku kasv. 
Pavel Sulcek, Tsekki 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good headed masculine boy, soft expression, good neck and shoulders, slightly short in upper arm, good 
bone, tight feet, short deep body, well angulated quarters, just prefer a little more width, moved freely and 
happily, just a little close behind. 
 
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: Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä JUN ERI 1 SA PU2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Maskuliininen, kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen uros jolla hyvin kulmautuneet ja vahvaluustoiset 
raajat, pitkä rintakehä, hyvä ylälinja, hyvälaatuinen turkki, hieman ulkokierteisyyttä eturaajoissa, pitkälinjainen 
pää, vahva kuono-osa, hyvä purenta, hieman löysät luomet, liikkuu vaivattomalla maatavoittavalla askeleella. 
Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias, koon ylä-
rajalla, pitkä runko, hyvä luusto, urosmainen pää, syvä kallo-osa, alas kiinnittyneet korvat, takaluisu kallo, 



tummat silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät, sidekalvot näkyvät, hyvä purenta, riittävän täyteläinen eturinta, rinta-
kehä saa täyttyä, olkavarret voisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä lantio ja häntä, epävakaat 
etuliikkeet, takaa hyvät. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kraftfull, välskött, lite grov i skalle, stark rygg, bra bröstkorg, något lång i länden, inte i topp päls-
kondition, rör sig väl bak. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 19 months, good size, a little bit long in body, correct masculine head, dark eyes, complete scissor bite, 
well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tailset, well angulated in front, sufficiently in the backend, 
strong body, good coat, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Typical male of the breed, strong masculine head, nice expression, good length of 
neck, correct front andt back angulations, deep chest, good coat quality, moves well, excellent temperament. 
Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakasluustoinen 
kookas uros, voimakas pää, hieman karkea kallo-osa, eturaajoissa ulkokierteisyyttä ja kyynärpäissä löysyyttä, 
hyvä selkä, hieman pitkä lanneosa, hyvät takaraajat, liikkuu hyvällä askeleella, kauniisti esitetty. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.7. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Orivesi 15.5. Antti Koski AVO 0 (0 pist). Lähtö osoitetaan ja koira nuuhkii veren tarkasti; 
ohjausosuuden jälkeen alkaa tarkistelut jäljen molemmin puolin, hetki edetään hyvin mutta sitten tuoreille sorkan 
jäljille ja määrätietoisesti poistuen veritykseltä, hukka; uusi alku puhtaalta, tarkastelut jatkuvat ja homma ei ete-
ne, vihdoin matka jatkuu mutta jo kuljettuun suuntaan, paluujälkihukka; uuden alun jälkeen pieni pätkä hyvää 
jäljestystä, sitten pysähdytään syömään ruohoa, kehoituksen jälkeen paluujäljelle, kolmas hukka ja koe keskey-
tyy; kaadolle harjoitellen, jää nuuhkimaan sorkkaa; makaukset nuuhkittin hyvin; riistarikas maasto vei tänään voi-
ton verijäljestä, lisäharjoituksella jälkiuskollisuus paranee. 
 
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 15.5. Marjo Jaakkola VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, erinomaisessa kunnossa esitetty noin 11-vuotias veteraani, miellyttävä pää, hyvä kaula ja 
ylälinja, eturinta voisi olla voimakkaampi, hyvät rungon mittasuhteet, tasapainoisesti kulmautunut, kantaa hyvin 
itsensä liikkeessä, erinomainen hännän kanto. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen VET ERI 1 ROP-VET. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyväilmeinen pää jossa ikä jo näkyy, tasapainoisesti 
kulmautunut, riittävä eturinta, hyvä runko mutta kovin lyhyt rintakehä, runsas karvapeite, liikkuu hyvin, erin-
omaisessa kunnossa ikäisekseen. Kurikka RN 6.8. Pekka Teini VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 11-vuotias veteraani jolla erittäin miellyttävä käytös, hyvät kuonon ja kallon linjat, miellyttävä veteraanin 
ilme, hyvä ylälinja, hieno hännän kiinnitys, rintakehässä ei edelleenkään liikaa pyöreyttä, ikäisekseen erin-
omainen turkki, ikä näkyy hieman pehmeytenä liikkeissä, hieno veteraani. Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila 
VET ERI 1 SA PU3 VASERT ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros, kaunis pää 
ja ilme, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, hyväasentoiset raajat, karva vielä erinomaisessa 
kunnossa, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. 
 
RASSEL'S CAPTAIN JACK 18756/16 s.18.2.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel's Ying Yang kasv. Kirsi ja 
Hannele Helenius 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä 
sukupuolileima, hyvä luusto, tyypillinen pennun karva, maskuliininen vahva pää, riittävän yhtenevät pään linjat, 
hyvin täyttynyt runko, vähän ylös asettunut häntä, leppoisa ilme, tulee asettua raajoilleen, on nyt aika maltta-
maton liikkuja ja liikkeiden arviointi on hyvin hankalaa kun koira ei ravaa, seistessään mallikas, tyypillinen reipas 
käytös. 
 
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: Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue 
roan and tan, very heavy boned dog, planes are not balanced, shoulders straight and set forward, no forechest, 
very close in front, longer in loin, good tailset, moves closely. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä AVO EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, sopiva vahvuusaste, hyvä pään 
pituus, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, tilava hieman lyhyt rintakehä, tiivis 
pitkähkö lanneosa, sopiva luusto ja kulmaukset, kaunis turkki, vaivattomat liikkeet, antaa liikkeessä hieman 
etumatalan vaikutelman, rauhallinen käytös. 
 
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: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi ja koko sekä mittasuhteet, hyvä vahva luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta ja 
rintakehä, erinomainen turkin laatu, hyvät sivuliikkeet mutta hieman ahtaat takaliikkeet, käyttäytyy hyvin. Rauma 
KR 14.5. Thora Brown, Kanada AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Red dog, very 
typical, muzzle and skull well balanced, shoulder well laid back, big ribs and big ears, hard topline, moves with 
merry cocker action. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Balanced red with attractive masculine head, good length of neck, a little straight in shoulders, 
good bone, neat feet, compact body, good depth of chest, well angulated quarters, I would prefer a little more 
width, happy positive mover, just a little close behind, good coat and condition. Tammela KR 11.6. Juha Kares 



AVO ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Komea, mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen 
linjakas uros, hyvä purenta, maskuliininen pää, aavistuksen etuasentoiset lavat, erinomainen luusto ja rintakehä, 
mallikas takaosa, erittäin hyvä häntä, erittäin sujuvat liikkeet, hyvä turkki ja väri, kauniisti esitetty. Pori KV 31.7. 
Jose Homem de Mello, Portugali AVO ERI 1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct 
head and expression, could have a bit more reach of neck, deep chest, nice front, correct topline, correct rear 
angulation, moves well. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Very good size and pleasing type, good head and eye, strong muscular neck setting 
into well placed shoulder, good depth of chest, short coupled body with good strength of loin, pleasing topline 
and tailset, sound positive mover. 
 
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. C.I.B Fi & Ee & Lt & By & Ro Mva Isbahan’s U So Chic kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvän kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä kallo-osa, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi ja 
alaleuka leveämpi, hyvä kaula ja eturinta, toivoisin viistomman olkavarren, rintakehä voisi olla pidempi, hieman 
liian voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, kaunis karvapeite, hyvä hännän käyttö, liikkuu hyvin sivulta. 
 
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: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen 
uros, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen maskuliininen pää, ystävällinen ilme, riittävä kaula, 
hieman etuasentoinen lapa, eturinta saisi olla selvempi, oikean mallinen runko, erittäin hyvä luusto ja käpälät, 
sopivasti kulmautunut takaa, oikean laatuinen turkki, hieman kapeat takaliikkeet ja etuliikkeet saisivat olla pidem-
mät, miellyttävä luonne. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Strong male, enough well balanced, could have stronger head in comparison to body, enough neck, 
correct topline, well developed body, correctly angulated but stands a bit close in front, moves ok, excellent 
temperament. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola KÄY ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, hyvän mallinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, oikeat rungon mittasuhteet, 
sopiva luusto, etuosa voisi olla voimakkaampi, riittävät kulmaukset, kantaa hyvin itsensä liikkeessä ja hyvä askel. 
Alavus KR 12.6. Virpi Montonen KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, 
erittäin hyvä pää, hieman nahkaa, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä runko, hyvät mittasuhteet, 
runsaasti karvaa, liikkuu keskipitkällä askeleella, kokonaisuus voisi olla tiiviimpi. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko 
KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet omaava uros, hyvä 
pää ja ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä eturinta ja luusto, hieman kapea edestä, riittävästi kulmau-
tunut takaa, hieman jyrkkä lantio, liikkuu sivulta suhteellisen hyvin, ahtaasti edestä ja takaa. Kurikka RN 6.8. 
Pekka Teini KÄY ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen mutta tänään 
hieman tuhdissa kunnossa, hieno pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomaiset kulmaukset, laadukas turkki, kevyet 
liikkeet, todella miellyttävä käytös. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hieman kookas, hyvä pään pituus, purenta ok, kaunis ilme ja tummat silmät, alas kiinnittyneet 
korvat, riittävä kaula, löysää kaulanahkaa, hyvä eturinta ja etuosa, tiiviit tassut, vahva runko ja erinomainen rinta-
kehä, hieman jyrkkä lantio, hyvät takakulmat ja häntä, hyvä karvan laatu, tasainen liikunta mutta etuaskel voisi 
olla pidempi, hyvä ryhti, iloinen käytös. 
Jäljestämiskokeet: Kauhava 8.5. Janne Vuorinen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-8, e-3, f-4 = 40 pist). Nelson tutkii 
alkumakuun yhdessä ohjaajan kanssa, tästä alkaa maastoon sopivavauhtinen työ, jossa käytetään maa- sekä 
ilmavainua; ensimmäinen ja toinen osuus hyvin jälkiuralla; ensimmäinen kulma, jolla katko, selvitetään helposti 
jäljentekijöiden jälkiä apuna käyttäen, toisella kulmalla tehdään hieman enemmän töitä, jatko löyty silti; kolmas 
osuus jälkiuralla, yksi pieni pyörähdys, kolmas kulma suunnantarkistuksella; neljännellä osuudella työskentely 
hidastuu hieman ja tarkastuksia tehdään enemmän; kaadolle päädytään tarkastuslenkin päätteeksi ja sille jää-
dään; makauksista Nelson ei tänään piittaa, ne ohitetaan kaikki. Kauhava 5.6. Kristina Erkkilä VOI 0 (0 pist). 
Ohjattu aloitus, jäljen päällä siksakkia etenevä koira ajautuu riistan jäljille vähän ennen ensimmäistä makausta, 
tuomittava hukka; makaus yli kävellen, kulma erinomaisesti, toinen makaus jälleen yli kävellen, katko kaarroksilla 
vaivattomasti, kolmas makaus merkataan hienosti; pian sen jälkeen jälleen riistan jäljille, toinen hukka; kolmas 
hukka kun koira kävelee kulmalla suoraan, koe keskeytetään; harmillisesti maaston oli verettämisen jälkeen 
ilmestynyt hirven jälkiä. Ilmajoki 14.6. Nina Kujala VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-9, e-3, f-5 = 41 pist). Iloinen innokas 
lähtö alkumakaus tutkien, Nelson jäljestää maa- ja ilmavainulla jäljen ylitse siksakaten hyvätahtista vauhtia; 
jokaisella osuudella laajoja tarkastuslenkkejä, joilta palaa kehotuksella; ensimmäisen makauksen merkkaa nope-
asti, loput ylitse; ensimmäinen kulma tarkasti, toisen kulman katkokulma selviää rengastamalla ja kolmas pienel-
lä rengastuksella; tarkastuslenkkejä lukuunottamatta kiva suoritus. Ilmajoki 17.7. Virpi Solla VOI 1 (a-5, b-11, c-
8, d-9, e-3, f-4 = 40 pist). Nelson tutkii alkumakauksen ja se ohjataan jälkityöhän, jossa Nelson käyttää enimmäk-
seen maavainua edeten sopivavauhtisesti jarrutettuna; ensimmäinen osuus tarkasti veriuralla, ensimmäisen 
makauksen ohittaa 50 cm vierestä; toisella osuudella loppupuolella tekee lenkit hirven jäljille jäljen molemmin 
puolin, toista makausta ei merkkaa, kävelee vain yli vauhtia hidastamatta, toinen kulma (katkokulma) veretyksen 
loppuun ja sieltä lenkkejä tehden kolmannelle osuudelle; kolmannella osuudella taas lenkkejä (3 kpl) jäljen 
molemmin puolin tuoreita hirven jälkiä tarkastellen, kolmannen makauksen merkkaa nopeasti pysähtymällä ja 
haistamalla, kolmas kulma pienellä tarkastuspistolla uudelle osuudelle; neljäs osuus lähes jälkitarkkaa työtä, 
makausta ei huomioi; sorkalle suoraan, se kiinnosti; Nelson selvisi hienosti tuoreista hirven jäljistä vaikka ne piti 
kyllä tarkastaa, makaukset eivät vaan oikein kiinnostaneet. Ilmajoki 14.8. Aila Hauskamaa VOI 1 (a-6, b-11, c-
10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Nelson ohjataan huolella jäljelle, ohjaaja näyttää koiralle makuun, siitä alkaa rauhalli-



nen jäljen päällä tapahtuva pääosin maavainuinen jäljestys; kaikki osuudet erinomaisesti, kulmat tarkasti, katkol-
la veretys loppuun, siitä lenkillä uudelle alulle; makaukset merkkaa riittävästi, paitsi yhden kävelee yli nopeasti 
vauhtia himmaten; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; ammattimainen suoritus molemmilta. 
 
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: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kunde ha kraftigare nosparti, framskjuten skuldra, kunde ha mer förbröst, tillräckligt med kropp, lite lång i länden, 
välmusklad, bra pälskvalitet, inte i full päls, bra svans, kort framsteg. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada 
AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Red dog, coat has been clipped, straight in front, long loin, 
decent tailset, head planes uneven, moves with restricted action. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-
Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sweet expression but foreface is very narrow, 
reasonable neck and shoulders, a little short in upper arm, bood bone, feet a little flat, compact body, good ribs, 
moderately angulated quarters, moved happily keeping a good topline. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali 
AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical male of the breed, nice head and expression, good 
length of neck, level topline, correct back angulation, opened a bit the front feet. Kuopio KV 5.8. Lidija 
Oklescen, Slovenia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, correct 
shape of head, nice dark eyes, well set ears, excellent neck and topline, correct angulations, well set and carried 
tail, slightly east-west in front feet, parallel behind, excellent coat quality, enough balanced in movement. Kuopio 
KV 6.8. Annukka Paloheimo AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen, 
hyvä kallo ja purenta, hyvät lavat ja eturinta, hyvin voimakas runko, vahva lantio, hyvä takaosa, karva ei 
parhaassa kunnossa, eturaajat hieman ulkokierteiset, hyvät liikkeet. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro AVO EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, very good type and size, masculine, typical head but 
should be stronger in muzzle, very nice expression, earset should be lower, very good neck, topline and tailset, 
needs more angulations in front and rear, excellent ribcage and substance, coat could be better, loose in elbows, 
moves typically but too short in steps. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari KÄY EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 3 years old, male with well developed body, strong bones, good balance in standing but with 
feminine head, with narrow foreface, nice shape of eyes with good colour, not parallel head planes, not perfect 
scissor bite with two incisors, excellent angulations with forechest, good body proportions with good tailset, I’d 
like more self confidence in movement. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara KÄY ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen, lanneosastaan vähän pitkä, hyväluustoinen uros jolla tarpeeksi vakaa 
ylälinja, otsapenger saisi olla merkatumpi, vähän keveä kuono silmien alta, sopiva kaula ja hyvät kulmaukset, 
saisi kantaa itsensä paremmin liikkuessa, askelpituus on hyvä. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 11.6. Harry Vilkman SPA 1. 
 
SHAIKAROS MILKY WAY 48313/14 s.30.8.2014 i. Fi & Ru Mva Cara’s Jedediah e. Shaikaros Glamour Heart 
kasv. Minna Myllyniemi 
Näyttelyt: Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A little 
junior, apperance with good size but not strong bones, feminine head with cockery expression, good shoulders 
and forechest, but elbows are in the air, so turned out forefeet, not deep ribcage, good croup and hindquarters, 
excellent coat, moves with parallel steps and with wavy topline. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara 
AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärunkoinen, raajoiltaan vielä vähän keveä nuorekas 
uros, hyvä runko, oikeailmeinen hyvä pää, eturinta tarvitsee täytteen, keskipitkä kaula, hyvä ylälinja liikkuessa, 
askellus on aika kiireinen ja keskipitkä, etuosa tarvitsee aikaa. 
 
SHAVIAN HERE AND THERE C.I.B Fi & Se(n) & Ee Mva 11463/09 s.10.12.2008 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & 
Se(n) & Ru & Lv Mva Hu JMva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Trionfo d'Amore kasv. 
Jaana Ranta 
Näyttelyt: Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja koko, aavistuksen pitkä rungoltaan, pään voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kauniit silmät 
ja korvat, hyvä kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä turkin laatu, erittäin kauniit liikkeet, 
hvyin säilynyt veteraani. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nicely headed strong male, lovely neck and shoulders, strong firm body, correct angulations at 
both ends, I would like more daylight under his body, lovely coat, excellent drive and sidegait. 
 
SHAVIAN MAMA’S BOY 16182/16 s.13.1.2016 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Shavian She’s Got Balls 
kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Helsinki PN 2.7. Veli-Pekka Kumpumäki BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen, 
ikäisekseen hyvin kehittynyt, vahvaluustoinen urospentu jolla hyvät mittasuhteet, lempeäilmeinen pää, vahva 
kuono mutta alaleuka saa vielä levetä, seisoessaan hyvä ylälinja, liikkeessä vielä kovin ryhditön, runsas pehmeä 
pentukarva, tarvitsee lisää kehätotutusta, liikkeet sujuvat lähinnä pomppien, hyvin viehättävä luonne ja käytös. 
 
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: Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila AVO EH4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan hyvä uros, hyvän mallinen pää, sopivan pitkä kaula, etuosa voisi olla hieman enemmän kulmautunut 
ja ryhdikkäämpi, sopivat takakulmaukset, riittävän vahva runko, hyvälaatuinen karva, liikkuu kohtuullisen hyvin 
kun malttaa, hyvä luonne. 



 
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: Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 15 months old male, head has correct proportions, needs to develop more in his muzzle, correct bite, 
well set ears, correct length of neck, needs to develop in chest and ribcage, little upright shoulders, well set tail, 
good coat structure, well angulated behind, a bit short in front step, still very puppy movements. 
 
SOBELINA’S CORNELIO 53756/15 s.8.10.2015 i. Edwin Schönez e. Idunvallens Caprice kasv. Carina Nyman 
Näyttelyt: Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, hyvä 
purenta, kaunisilmeinen lupaava uroksen pää, kauniit tummat silmät, hyvä kaula, vahva luusto, eturinta ja runko 
saavat vielä vahvistua, hieman luisu lantio, hyvin kulmautuneet raajat, oikea-asentoinen häntä mutta saisi 
käyttää häntäänsä enemmän, oikealaatuinen riittävä turkki, liikkuu hyvällä askelpituudella, tarvitsee aikaa. 
 
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: Kauhava 26.4. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Innokas aloi-
tus; suoraviivaisesti jäljen päällä etenevä koira merkkaa makaukset ja kulmat hyvin; katko tarkistuksin jäljen 
päässä ja sieltä hakien jatkolle; löytää sorkan jota jää nuuhkimaan; makausten merkkaus voisi olla aavistuksen 
pitempiaikaista ja siitä pisteen vähennys. Kauhava 4.5. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-10, e-3, f-5 = 44 
pist). Koira merkkaa alkumakuun ja lähtee jarrutettuun jälkiuralla etenevään suoritukseen; kaikki osuudet jäljen 
päällä tai tuntumassa, tehden pieniä riistan jälkien tarkistuksia; kolmannella osuudella harmaa kivi tuottaa 
koiralle jännitystä, muutoin varma suoritus; makauksista kolme ensimmäistä merkataan nopeasti, viimeinen 
hyvin pysähtyen; katkokulmalla hirven jäljet sekä metsäkanalintu aiheuttavat reippaan pistotarkastuksen mutta 
loppu selviää helposti, toinen kulma pienellä varmistuksella sekä viimeinen tarkasti; kaadon osoitti varmasti 
jääden sorkalle. Kauhava 8.5. Sanna Rantanen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Ohjattu lähtö, 
Topi jäljestää maavainulla mukavaa kävelyvauhtia, kuuma kevätsää alkaa painaa mutta erinomainen työmoti-
vaatio saa Topin jatkamaan loppuun; kaikki osuudet hyvin, yhteensä kolme tarkistuslenkkiä jäljen sivulle; kaikki 
makaukset osoitetaan selkeästi; ensimmäisen kulman katko osin hakien ja osin tekijöiden jälkiä hyödyntäen, 
toisella kulmalla pieni taustan tarkistus, kolmas kulma tarkasti; jää sorkalle; hieno suoritus raskaassa säässä. 
Kauhava 15.5. Elina Kylmälä VOI 3 (a-3, b-4, c-3, d-9, e-3, f-2 = 24 pist). Alkumakaus nuuhkaisten ja ohjatusti 
jäljelle, Topi etenee mukavaa vauhtia ja pääsääntöisesti jälkeä pitkin, mutta sitten kun jäljeltä poistutaan, se 
myös lähtee vauhdilla; ensimmäisen osuuden loppupuolella poistutaan hukkaan asti, sama toistuu toisen 
osuuden lopussa; katko ensimmäisellä kulmalla, veretyksen jatko löytyy pienen etsinnän jälkeen, muut kulmat 
tarkasti; makuut huomataan mutta ne eivät kiinnosta, viimeisellä makuulla malttaa jo vähän pysähtyä; sorkka 
ohitetaan muutamalla metrillä, mutta palaa nuuhkimaan sitä. Kauhava 18.5. Mari Hakola VOI 1 (a-6, b-12, c-10, 
d-10, e-3, f-5 = 46 pist). Ohjattu lähtö, Topi jäljestää pääosin maavainuisesti jäljen päällä edeten; nuuhkaisee 
pikaisesti kolme ensimmäistä makausta, viimeisen merkkaa hyvin; ensimmäisen kulma, jolla on katko, Topi 
selvittää nopeasti jäljentekijän jälkiä hyödyntäen, toisen ja kolmannen kulman selvittää tarkasti; kaadon Topi 
omistaa nuuhkien, hienoa yhteistyötä. Kauhava 22.6. Mari Hakola VOI 3 (a-4, b-6, c-5, d-8, e-3, f-3 = 29 pist). 
Ohjattu lähtö, Topi jäljestää maavainuisesti jäljen päällä edeten; Topi merkkaa ensimmäisen makauksen nope-
asti, ensimmäisellä kulmalla, joka on katko, köllöttelee käärme, Topilla menee hetkeksi pasmat sekaisin mutta 
sitten se jatkaa rengastaen toiselle osuudelle; aivan toisen osuuden alussa Topi harhautuu riistan jäljille eikä 
palaa kehotettaessa, tuomitaan ensimmäinen hukka; merkkaa toisen makauksen nopeasti, toinen kulma tarkasti; 
kolmannen makauksen merkkaa hyvin, kolmannella kulmalla tarkistuksia kulman taakse; neljännen osuuden 
alkupuolella Topi poistuu jäljeltä tuoreille riistan jäljille, tuomitaan toinen hukka; Topi jatkaa jäljestystä hienosti 
loppuun asti merkaten makauksen; kaadon omistaa nuuhkien. Ilmajoki 4.9. Kari Muje VOI 2 (a-4, b-7, c-6, d-13, 
e-3, f-4 = 37 pist). Ohjattu ja merkattu lähtö, Topi aloittaa innokkaan maavainuisen jäljestyksen; sopivaa vauhtia 
edetään hyvin tarkasti kolmannen osuuden lopulle, jossa pienriistan jälki tutkitaan ensin molemmin puolin, sitten 
lopulta hukkaan; molemmat  kulmat tarkasti, katko ensin pienellä rengastuksella, sitten saapasjälkeä jatkoon; 
myös neljäs osuus tarkasti, sen lopulla laaja tarkistuslenkki ja sorkalle suoraan, sitä tutkitaan; Topi merkkaa 
kolme makuuta erinomaisesti, neljännen nopeasti; Topi on hyvin motivoitunut ja tarkka jäljestäjä, jonka 
työskentelyä on ilo seurata. 
 
SPECK LINE KOMIA ON AINA KOMIA 32718/12 s.6.4.2012 i. Jutrix High On Life e. Fi Mva Fi Jva Manaca’s 
Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Luonnetesti: Hamina 4.9. Johanna Cederlöf ja Anu Hatunpää LTE (70 pist). 
 
SPECK LINE LEGENDA 14024/15 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 RN 15.5. Marjo Jaakkola JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 kk, erittäin 
hyvän tyyppinen, urosmainen kokonaisuus, hyvän mallinen pää, hieman löysät luomet, riittävä kaula, hyvä 
ylälinja, eturinta saa kehittyä, sopiva luusto, riittävät kulmaukset, etuaskel saisi olla ulottuvampi, liikkuu leveästi 
edestä, hyvä turkki. 
 
STREAMFLOW MELTON-ROSS Se(n) Mva SE55258/2012 s.7.9.2012 i. Se(n) Mva Evermore vom Schloss 
Hellenstein e. Tårpilens All I Want Is You kasv. Tommy ja Carola Oxfält, Ruotsi 



Näyttelyt: Eckerö 25.9. Diane Stewart-Ritchie, Irlanti VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Cobby but carrying too much weight, too heavy, excellent expression and really nice eyes and brows, little bit 
throaty and too much flew, tight in elbow, really good ribcage, cow hocked, incorrect croup, good in quarters, 
rather narrow in front, good going away, ok going around. 
 
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 10.12. Merja Ylhäinen VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
kookas, erinomaista tyyppiä oleva, hyvät mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, riittävä kaula, hieman kaula-
nahkaa, erinomainen eturinta, hieman lyhyt rintakehä ja pitkä lanne, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erin-
omainen turkin laatu ja trimmaus, liikkuu erittäin kauniisti ja reippaasti. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, 
Unkari VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong but very elegant male, masculine head 
with good profile and expression, beautifully made front, cobby body, excellent rear, very nice coat, quality dog, 
moves with excellent drive and temperament. 
 
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:  
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Elina Kylmälä VOI 2 (a-5, b-8, c-7, d-10, e-3, f-3 = 36 pist). Ohjatusti jäljelle ja 
vauhdikkaasti matkaan, Aksu jäljestää melko tarkasti vain muutaman isomman tarkastuslenkin tehden; ensim-
mäinen kulma, jolla katko, menee hieman pitkäksi, pari laajaa lenkkiä katkon takana ja sitten saappaanjälkiä 
veretyksen jatkoon, toinen kulma tarkasti, kolmannella taas pieni lenkki kulman yli; viimeisen osuuden puoli-
välissä poistuu määrätietoisesti ja tuomitaan hukka; kaikki neljä makausta ylitetään vauhtia hidastamatta, 
hieman nuuhkaisten; jälkeä pitkin kaadolle, jota jää nuuhkimaan; jäljestys sujuu, vielä kun ne makauksetkin 
kiinnostaisivat. 
 
SWEETIE-PIE JUST JAZZ 45785/08 s.12.5.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Sweetie-Pie Athena kasv. 
Marja-Liisa Kotiranta 
Rallytoko: Lahti 6.2. Pia Heikkinen ALOHYV (99 pist). Lahti 9.4. Kirsi Petäjä ALOHYV (99 pist) RTK1. Hollola 
15.5. Taru Leskinen AVOHYV (83 pist). Lahti 30.7. Taru Leskinen AVOHYV (79 pist). Hyvinkää 25.9. Tiia 
Hämäläinen AVOHYV (84 pist) RTK2. 
 
SWEET ONE’S NIGHT SHADOW 52652/15 s.10.10.2015 i. Fi & Ru Mva Cara’s Jedediah e. Fi Mva Sweet 
One’s Summer Night kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 13.3. Kirsti Louhi BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kevyt-
luustoinen, kaunispiirteinen urospentu jolla hyvät pään sivulinjat, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, tasa-
painoiset kulmaukset, hyvä rintakehän muoto, liikkuu edestä hieman leveästi, takaliike ok, selässä hyvä turkin 
laatu, voisi liikkua pidemmällä etuaskeleella. Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari PEN 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima, toivoisin yhdensuuntaisen pään linjan, tummat silmät, viiksikarvat puut-
tuvat, hyvä kaula, etuosan tulee vielä kehittyä, hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin, 
käyttää häntää rodunomaisesti. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia JUN EH 4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, beautiful shape of head, nice dark eye and expression, well set 
ears, excellent neck and topline, narrow front, very good angulations, well set and carried tail, front feet standing 
east-west, slightly cow hocked behind, unbalanced movement still. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo JUN 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, villava karva, hyvät silmät, hieman 
löysät silmäluomet, hyvä purenta, hyvät etukulmaukset, vielä kovin kapea edestä, eturaajat hieman ulko-
kierteiset, hyvä lantio, sopiva luusto, liikkeet saavat vielä tasapainottua, hyvä luonne. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, 
Viro JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old, still very puppyish overall, masculine and 
very good type, typical head but needs stronger muzzle, excellent eyes and ears, very good neck and topline, 
correct tailset, too straight in front angulations and too narrow in front, ribcage should be deeper, enough 
angulated behind, still puppy coat, too long in loin, free movement but needs more head carriage. 
 
SWEET ONE’S NIGHT STORY 52650/15 s.10.10.2015 i. Fi & Ru Mva Cara’s Jedediah e. Fi Mva Sweet One’s 
Summer Night kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea suku-
puolileima, toivoisin yhdensuuntaisemmat pään linjat, tummat silmät, löysää kaulanalusnahkaa, viiksikarvat puut-
tuvat, hyvä etuosa, hyvin kehittynyt runko, oikein kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin mutta saisi käyttää häntää 
enemmän. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Should have more cobby proportions, correct shape of head, nice dark eyes, well set ears, very good topline, 
excellent angulations, well set and carried tail, standing parallel with excellent front, good coat quality, enough 
balanced for his age. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvät mittasuhteet, lupaava karva, hieman löysät silmäluomet, hyvä kallo, hieman löysää kurkunalus-
nahkaa, hyvä purenta, erinomainen etuosa, vahva lantio, hyvät takaraajat, hyvät liikkeet, esittämistä saa vielä 
harjoitella. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old, 
masculine male in very good type, correct size, typical head but should have more parallel lines, a bit loose 
eyes, very good neck and topline but too long in loin, balanced angulations, very good ribcage and substance for 
age, very good coat for age, excellent movements, could have better head carriage. 



 
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: Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very masculine, well developed 3 year old black, excellent ribcage, well angulated behind, very typey coat 
texture, nice temperament, a little long in body. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 1 SA 
PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type of the breed, good proportion in head and 
body, strong muzzle, good length of neck, correct level topline, correct front and back angulations, nice deep 
chest, moves well, excellent temperament. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali AVO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice masculine head, deep chest, correct front, bit long in body, nice 
topline, correct rear angulation, moves well, could have bit more drive. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari 
AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, 3 years old male with strong bones, well 
muscled, not parallel head planes, cockery expression, upright shoulders, a little open angulations, excellent 
forechest, parallel forelegs, deep forechest, long croup, good tailset, excellent hind angulations and parallel 
hindlegs, good balance on the table, good coat, in movement his hindlegs are a little wide and need power. 
Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Starke Rüde 
mit gutem Kopf, etwas zu lange Körper, gute Winkelungen, gute Temperament mit Rute, gute Bewegung. 
Helsinki KR 28.8. Kitty Sjong, Tanska AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
head and expression, correct bite, well marked stop, well placed eyes of good size and colour, correct earset, 
good neck, strong topline, correct tailset, well angulated, well bodied, good bone and feet, correct coat texture, a 
little bit heavy on the move. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja AVO EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Dog of good type, nice head, would like a bit more neck and presence, good front, 
could be more angulated behind, doesn’t move at his best today, pacing. 
 
TRIPLET BICOLOUR 16014/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 NoVV-
14 PMV-14 Backhills New Design e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Helsinki PN 2.7. Veli-Pekka Kumpumäki BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen, 
ikäisekseen hyvin kehittynyt urospentu jolla hyvät mittasuhteet ja luusto, pää voisi olla pidempi, hieman karkea 
kallo, hieman niukasti kulmautunut edestä, liikkeessä hieman pehmyt selkä ja kaipaa lisää ryhtiä, hyvä karva-
peite tulossa, kaipaa lisää kehätotutusta. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia BABY 2 KP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good masculine head, plenty of muzzle, tight dark eye, good neck and 
shoulders and length of upper arm, compact well ribbed body, sturdy bone, neat feet, well angulated quarters, 
happy mover, just a little close behind. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Puppy of good body proportions, very nice shape of head, beautiful 
dark eyes and expression, topline not completely level yet, correct angulation, correct set and carriage of tail, 
balanced movements. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kallo ja kuono, hyvä kaula ja ylä-
linja, hyvä hännän kiinnitys, ikäisekseen erinomainen runko ja eturinta, hyvä luusto ja käpälät, riittävät kulmauk-
set, liikkuu hyvin. Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Viel versprechend Welpe Rüde, versprechend Kopf, gute Pigmentation, gute Knochen, gute 
Temperament, gute Bewegung. Kouvola PN 2.10. Marja Talvitie PEN 1 KP PU2-pentu. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Vielä hieman korkearaajaisen vaikutelman tekevä, erittäin hyvän tyyppinen nuori mies, hyvä 
pää, hieman vielä löysät silmäaukot, hyvä kaula, niukahkot etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, hyvä 
hännän kiinnitys, voisi liikkua hieman paremmalla potkulla, tulossa hyvä karva. Hyvinkää ER 8.10. David 
Shields, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing size and very good type, well 
balanced head with good eye and expression, very clean in neck and shoulders, short back, good bend of stifle, 
very happy on the move, just needs to drop in chest. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia JUN ERI 1 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months old particolour male, correct size and balance, pleasing 
head, dark soft eye, correct balance in head to muzzle, correct scissor bite, correct ear, neck flowing into nice 
shoulder, good depth of brisket, carried well back, strong bone to feet, slightly soft in pastern, strong level 
topline, slightly raised croup, correct turn of stifle, well placed hock, movement sound, correctly placed feet, true 
coming and going. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman kookas, tyypiltään erinomainen, hyvä luusto, kaunis hyväilmeinen pää, hieman lyhyt kaula, eturinnan 
tulee kehittyä, aavistuksen suorat etu- ja takakulmaukset, riittävä rintakehä, erinomainen turkin laatu, hyvät sivu-
liikkeet mutta kinnerahdas takaliikkeessä, pyöristää lanneosaa, käyttäytyy hyvin. Helsinki KV 11.12. Attila 
Czegledi, Unkari JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent headed youngster, good 
front assembly, nice ribcage, I would like more level topline, strong rear, good tailset, sound mover. 
 
TRIPLET BLANCHE DOT 16016/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good head, appealing expression, good square muzzle, balanced outline, reasonable neck and shoulders, good 
depth of chest, good width to quarters, moved merrily with excellent tail action. Tampere RN 6.12. Irina 
Poletaeva JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen luusto, hyvät mittasuhteet, hyvin 
kehittynyt ikäisekseen, kallon linjat voisivat olla paremmat, oikea purenta, kaunis niska, ylälinja voisi olla stabii-
limpi liikkeessä, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset, melko hyvät liikkeet, erinomainen karva ja luonne. 
 



TRIPLET BLUE MONDAY 16017/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sweet head and expression, tight dark eye, compact body, moderate length of neck, upper arm a little straight, 
very good bone, neat feet, moved very soundly and happily. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto PEN 1 KP ROP-
pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt reipas pentu, hyvä pää, lavat hie-
man edessä, vahva selkä, tilava rintakehä, oikea-asentoiset takaraajat, riittävän pitkä taka-askel. Tampere PN 
11.9. Markku Kipinä PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lupaavaraaminen ryhdi-
käs pentu, hieman voimakkaammin kulmautunut takaa, hyvä runko ja luusto, karva tulossa lupaavasti, hyvä-
ilmeinen pää, vahva purenta, täyteläinen kuono-osa, hyvät silmät ja korvat, hieman etuasentoiset lavat, hyvä 
taka-askel, etuaskel jää vaatimattomaksi, kiva luonne, hieman korkea häntä. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva 
JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea tyyppi, koko ja mittasuhteet, erinomainen luusto, 
melko hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, iloinen häntä, rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvät 
kulmaukset, askelpituus voisi olla pidempi, etu- ja takaliikkeet voisivat olla paremmat, hyvä karva, erinomainen 
luonne. 
 
TRIPLET BLUE RIBBON 16018/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia BABY 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good head and expression, muzzle just needs to develop a little more, good neck and shoulders, a little 
straight in upper arm, good front, short compact body, well angulated quarters, moved well once settled, good 
tail carriage and action. Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lupaava reipas nuori mies, tässä vaiheessa melko kookas, hyvä pään pituus, melko korkea otsa-
penger, kookkaat pyöreät silmät, hyvä eturinta, lupaava runko, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu reippaasti ja 
iloisesti, vielä pentukarvassa, iloinen käytös. Riihimäki KV 4.9. Reia Leikola-Walden PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, 8 kk vanha, hyvin kehittynyt, miellyttävä pää ja ilme, vielä taka-
luisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, lupaava runko, sujuvat yhdensuuntaiset 
liikkeet, lupaava runsas turkki, ihana iloinen oikea cockerin luonne. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-
Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well made dog allover, with lovely bone and 
substance, good head shape with lovely dark eye and good expression, good legs and feet, good spring of ribs, 
good width of hindquarters, just needs to settle on movement to complete the picture. 
 
TRIPLET BY DESIGN JV-16 16021/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia BABY 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Lovely head and expression, tight dark eyes, good neck and shoulders, short deep body, 
good straight front, well bones legs, good bend of stifle, well balanced body, moved well and happily. Hyvinkää 
ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
good size and lovely breed type, good head, eye and expression, pleasing reach of neck, good layback of 
shoulder, short coupled body, well rounded hindquarters with good bend of stifle, very sound mover with good 
reach and drive. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen typpi, koko, mittasuhteet ja luusto, hieman erisuuntaiset pään linjat, pyöreähköt silmät, riittävä 
kaula, hyvä eturinta, hyvä rintakehä, hieman suorat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, vielä hieman pehmeä 
turkin laatu, liikkuu erittäin hyvin. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN ERI 1 JV-16 SA PU2 SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very elegant, well made cocker, showing good balance and substance, 
lovely head just just well developed for his age, compact body, good tailset, nice hind angulations, lovely coat, 
true mover, merry temperament. 
 
TRIPLET FAZERS BLUE Fi Mva JV-14 10472/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.B 
C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulii-
ninen, hyvät mittasuhteet omaava uros, hyvä kuono-osan pituus ja vahvuus, hieman takaluisu kallo-osa, hyvä 
kaula ja tiivis selkälinja, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen raajaluusto, tilava rintakehä, ryhdikäs ja reipas liikku-
ja jolla hyvä hännän käyttö liikkeessä. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada KÄY ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Black and blue, heavy boned, heavy head, showing some haw, straight upper arm, 
short back, nice tailset, moves well, little close behind. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä KÄY ERI 1 SA PU4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, tiivis kokonaisuus, miellyttävä pää, kauniit silmät, 
hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, vahva lanneosa, sopiva luusto, melko niukat mutta tasa-
painoiset kulmaukset, oikealaatuinen turkki, ihastuttava käytös, reippaat liikkeet, hieman korkea-asentoinen 
häntä, tasapainoinen kokonaisuus. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali KÄY ERI 1 SA PU4 VASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type of the breed, correct proportions in head and body, nice 
expression, correct length of the neck, correct topline, excellent front and back angulations, nice deep chest, 
excellent mover, excellent temperament. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KÄY ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced masculine blue, pleasing head, I would like slightly larger 
eye, good neck and shoulders and length of upper arm, good bone, tight feet, short deep body, well angulated 



quarters but I would like a little more width, happy free mover, just a little erratic behind. Mäntsälä KR 17.7. 
Jessie Borregaard Madsen, Tanska KÄY ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct 
male size, excellent head proportions, correct bite, lovely eye colour and shape, correct length of neck and level 
back, well developed chest, correct spring of ribs, well angulated behind, correct height of hocks, moves 
correctly with enough reach and drive. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström KÄY ERI 1 SA PU3 SERT FI MVA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, erinomainen tyyppi ja koko, oikeat rungon mittasuhteet, 
kaunis hyvän mallinen pää, hyvin meislattu silmien ympärys, hyvät silmät, kaunis ilme, erinomainen kaula liittyy 
hyvin lapoihin, hyvä rintakehä mutta hieman kapea edestä, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, hyvä matala 
kinner jota käyttää hyvin liikkeessä, erinomainen luusto, hyvät pienet käpälät, vaivattomat maatavoittavat sivu-
liikkeet, oikea cockeriluonne, häntä heiluu koko ajan, hyvin esitetty. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia 
KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old blue roan male, correct size, excellent 
outline, correct head and muzzle, dark soft eye, correct directly placed and typey ear, scissor bite, medium 
length neck falling into slightly upright shoulder, good bone to tight cat feet, strong level topline, short broad and 
deep loin, correct length of croup to lowset tail, good underline, good turn of stifle to well placed hock, good coat 
texture, movement is true and free, good balance with extension and drive. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen 
VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, 
hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, aavistuksen pehmeä turkin 
laatu, liikkuu erittäin hyvin, ihanan vilkas koira. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VAL ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Middle sized, a bit feminine male, good in type, nice moderate parts of body 
completed with a nice head, his grooming should be better in champion class, moves well. 
 
TRIPLET FINLANDIA Fi Mva 10473/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.B C.I.E Fi & Ee 
& Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi 
maskuliininen, hyvässä lihaskunnossa esitetty uros, erittäin kaunisilmeinen pää jossa sopiva vahvuus, kaunis 
kaula, hyväasentoinen lapa, täyteläinen rintakehä, erinomainen raajaluusto, vahva lanne, hyvät takakulmaukset, 
hyvälaatuinen turkki, ryhdikkäät mukavat sivuliikkeet, hieman lyhyt etuaskel, voimakas takapotku. Tampere KV 
30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket bra huvud och 
uttryck, bra bröstkorg, lite lång i länden, stark rygg, välmusklad lår, välskött päls, trevligt attityd, harmoniskt i 
rörelse. Loviisa RN 7.5. Viveca Lahokoski AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomaista tyyppiä, erinomaiset mittasuhteet omaava, sopusuhtainen ja tasapainoinen uros, hyvä urok-
sen pää jossa erinomainen otsapenger ja pään linjat, kaunis kaula, kiinteä lyhyt selkälinja ja vahva leveä lanne, 
erinomainen luusto, tehokkaat sivuliikkeet, erinomainen ryhti ja asenne, kompakti ja iloinen kokonaisuus. Mikkeli 
RN 14.5. Hannele Jokisilta AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs uros, toivoisin hieman 
vahvemman pään mutta malliltaan hyvä, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, keskivahva luusto, samoin 
runko, riittävät polvikulmaukset, erinomainen luonne, liikkuu riittävän pitkällä taka-askeleella, hyvin edestä. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 30.6. Heli Rummukainen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 15.5. Riitta Helle AVO 2 (a-4, b-7, c-6, d-12, e-3, f-2 = 34 pist). Koira rauhoitetaan 
ja alkumakuu tutkitaan hyvin yhdessä ja rauhallisesti ohjaten matkaan, jälkeä edetään joko aivan jäljellä tai sen 
välittömässä läheisyydessä; ensimmäisellä osuudella tehdään useita pieniä pyörähdyksiä jäljen molemmin puo-
lin, kulmalle suoraan, makuu merkataan pysähtymällä ja nopealla nuuhkaisulla, kulman yli, hiukan yli liinan mitan 
ja sieltä reippaasti toiselle osuudelle; toisella osuudella tehdään taas useampi pyörähdys jäljen sivuilla, toiselle 
kulmalle suoraan ja makuun merkkaus nopealla pysähdyksellä ja nuuhkaisulla, kulman selvittää vain pienellä 
takalenkillä; kolmas osuus hyvin yli puolen välin kunnes linnun tuoksut saavat vispilän vatkaamaan ja edetään 
ensimmäiseen hukkaan asti; uusi alku ja pienen matkan jälkeen vispilä aloittaa taas vatkauksen, mutta tällä 
kertaa kunnon napakka kehotus saa linnun unohtumaan; loppu hyvin kaadolle, mikä kiinnosti; hyvä suoritus, vain 
linnun tuoksut tuottivat liikaa pään vaivaa ja vei pienen lintukoiran mennessään. Lappeenranta 29.5. Mari 
Myllynen AVO 0 (0 pist). Koira rauhoitetaan lähtömakaukselle, josta ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen reipas-
vauhtiseen jäljestykseen; paikoitellen jäljestys on jälkitarkkaa mutta joka osuuden loppupuolella koira alkaa 
tehdä hakua, joka jatkuu hukkaan saakka, joten kolmannen osuuden haun jälkeen tulee kolmas hukka ja tuomari 
keskeyttää kokeen; ensimmäinen kulmamakuu ensiksi oikaisten, palaten makuulle josta yli jäljen sivuun ja sieltä 
makuulle ja se merkaten; toinen makaus koiran mitalla ohi, kulma hyvin; keskeytyksen jälkeen harjoitellen kaa-
dolle, se kiinnosti; tänään verijälki hävisi riistan tuoksuille, koira kumminkin osoitti osaavansa jäljestää halutes-
saan; lisää harjoitusta niin jälkiuskollisuus varmasti paranee. Lappeenranta 5.6. Riitta Helle AVO 2 (a-4, b-8, c-
7, d-12, e-3, f-3 = 37 pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu mikä tutkitaan hyvin yhdessä ja sitten valjaista ohjaten 
hyvin matkaan; jälkeä edetään aivan jäljellä tai välittömässä läheisyydessä, välillä aaltoillen jäljen molemmin 
puolin; maavainulla mennään viimeisen osuuden puoliväliin ja sitten loppu ilmavainulla vastatuuleen; ensimmäi-
sen osuuden alussa kaksi pyörähdystä jäljen molemmille puolille, toisella osuudella eksytään sorkan jäljille ja 
tällä kertaa ne vetävät pidemmän korren, ensimmäinen hukka; uusi alku, viimeisellä osuudella poiketaan wc:ssä 
ja tehdään sivulle tarkistuspyörähdys, muutoin hyvin; ensimmäinen kulma kulman taakse yli isolla rengastuksella 
uudelle osuudelle, ennen toista kulmaa jäljen ulkopuolelle ja takakautta kiertäen kulmalle ja kaarroksella sisä-
kautta viimeiselle osuudelle; makuut merkataan hyvin, suoraan kaadolle mikä kiinnosti; vain harmittavat sorkan 
jäljet pilasivat tänään muutoin hyvän suorituksen. Imatra 11.6. Martti Hirvonen AVO 0 (0 pist). Alkumakaus 
tutkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle; tarkkaa jäljestystä vähän aikaa, sitten lintujen hajuja tarkistelemaan; melko 
tarkkaa jäljestystä ensimmäiselle kulmalle; toisella osuudella paljon pyöritystä myös laajalla alueella, palautetaan 
jäljelle; muiden hajujen tutkimista vähän väliä jäljen loppumatkalla; kulmat tarkasti ja osoittaa makaukset hyvin; 
koiralle joudutaan antamaan paljon kehoituksia eikä työskentely ole itsenäistä; tänään ei palkita. 
 



TRIPLET HALPHEN RED V-15 BaltV-16 TlnW-16 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: Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 1 SA PU4 VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Proper breed type, 4 years old red, shown in very good condition, pretty picture standing with very 
typey expression, well set ears, clean neck and shoulders, correct length of body, proper tailset, moves ok. 
Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
balanced masculine head, soft expression, eyes could be a little bigger, good neck and shoulders, a little short in 
upper arm, good bone, tight feet, short big ribbed body, hindquarters slightly overangulated, moved well and 
happily, tail carriage a little high. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Balanced dog of good shape, pleasing head with good eye and expression, strong 
muscular neck setting into well placed shoulder, firm topline, excellent hindquarters with good bend of stifle, 
moves soundly with good reach and drive. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO ERI 2 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and proportions, noble head and expression, excellent 
proportions of body, balanced angulations, lovely typey moderate dog, effortless balanced movement. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 16.7. Kirsi Salokanto SPA 0. 
 
TRIPLET HAWKS EYE Fi Mva Fi & Se Jva 24235/12 s.10.1.2012 i. Se Mva QuilMhair Innis-Dubh e. C.I.B Fin & 
Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva Fi Jva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Arto Kylmälä VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-14, e-3, f-3 = 38 pist). Paavo ohjataan 
jäljelle, se aloittaa varovaisen oloisen työskentelyn ja hakee tukea ohjaajalta; poikittain jälkiuralla olevat risut ja 
puunrungot ovat epämieluisia Paavolle ja luotuaan pari epäuskoista katsetta ohjaajan ja oppaan suuntaan se 
päättää kiertää esteet, muutoin edetään jälkiuralla sopivaa vauhtia; ensimmäisellä osuudella olevan katko Paavo 
suorittaa oppikirjamaisesti rengastaen, muut kulmat tarkasti; kaikki makaukset merkataan selvästi pysähtyen, 
toisella makauksella Paavo etenee suoraviivaisesti väärään suuntaan, tästä hukka; kaadolle mennään suoraan 
jälkeä pitkin ja jää paikalle; hienon suorituksen pilaa yksi hukan aiheuttava hairahdus. Pyhtää 15.5. Karla 
Sohlman VOI 0 (0 pist). Paavolle näytetään alkumakaus ja sen tutkittuaan ohjataan hyvin verijäljelle, alkaa 
sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään maavainua; ensimmäistä osuutta erittäin hyvin yli puolenvälin, 
makuun osoittaa hyvin, sitten häntä alkaa heilumaan ja lähdetään määrätietoisesti jäljeltä ensimmäiseen 
hukkaan; uusi yritys puhtaalta ja hyvin ensimmäiselle kulmalle, jossa katko; veretyksen lopusta pieni rengastus 
takana ja kaarroksella toiselle osuudelle, sitä pikku pätkä hyvin mutta se jokin siellä ensimmäisen osuuden 
hukassa kutsuu ja kaarretaan siihen suuntaan; ensimmäisen osuuden veriuran yli eikä korvat edes kopsahda 
matkan jatkuessa, tuomitaan toinen hukka; uusi yritys toisen osuuden puhtaalta vereltä, pätkä hyvin mutta ne 
ihanat hajut ovat jääneet Paavon nenään eikä annettu verijälki kiinnosta, lähdetään taas häntä heiluen ja 
tuomitaan kolmas hukka, koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle; Paavo osoitti hyviä taipumuksia verijäljelle, mutta 
tänään metsän muut hajut olivat paljon mielenkiintoisempia; tästä on kuitenkin hyvä jatkaa. Ruovesi 28.8. Olavi 
Nurmiranta VOI 1 (47 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
 
TRIPLET JACKPOT 39438/13 s.27.5.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Great Escape Wild Goose Chase kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct size, nicely put together 3 years old blue, correct proportions in head, limit bite, proper shoulders, 
excellent ribcage, correct elbows, happy temperament, moves ok. Hamina KV 22.5. Arja Koskelo AVO ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen, maskuliininen, hyvän kokoinen uros jolla hiukan 
niukka purenta, erinomainen luusto, pienet tassut ja hyvin kehittynyt eturinta, tiivis lihaksikas oikeamittasuhteinen 
ja hyvän mallinen runko, liikkuu iloisesti ja kevyesti mutta saisi käyttää takaraajojaan tehokkaammin, hieman liian 
laskeva ylälinja, miellyttävä kokonaisuus, turkki ei parhaassa näyttelykunnossa tänään. Kellokoski ER 4.6. Jane 
Simmonds, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced masculine blue, good 
head, good depth of muzzle, bite just about ok but teeth very small, good neck and shoulders, upper arm a little 
straight and short, good bone, well padded feet, compact body, good ribs, hindquarters slightly overangulated 
but well muscled, moved happily and freely, a little close behind. Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard 
Madsen, Tanska AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old male, correct proportions, 
one tooth in mouth not in correct position but acceptable, otherwise lovely head, good length of neck, well 
angulated in front and rear, lovely temperament, good feet, strong bones, correct in front and drive, moves ok. 
Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
good type, typifies a sound cocker spaniel, good head, eye and expression, well made front assembly, standing 
on good legs and feet, sound coupled body, good hindquarters, positive mover with good reach and drive. Lahti 
KV 30.10. William Smith, Australia AVO ERI 1 SA PU2 SERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 years old blue roan male, correct size and proportion, excellent outline, correct head and muzzle, dark soft 
eye, nostrils are little small, correct ear carriage and type, medium length neck into slightly upright shoulder, 
good spring of rib, carried well back, strong level topline, strong deep short loin, correct croup to well set tail, 
good turn of stifle to well placed hocks, movement is correct, smooth with good extension, drive and bustling.  
Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
size and type, masculine yet elegant excellent head, well built front, cobby body, strong rear, he needs better 
grooming to show his best, happy mover, a bit short steps, looks really good in standing. 
 
TRIPLET KINGKONG C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva LtV-15 Fi & Se Jva 46956/10 s.28.6.2010 i. 
Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Fi Mva Triplet Irish Romance kasv. Heli Härkälä 



Jäljestämiskokeet: Virrat 19.6. Tuula Svan VOI 0 (0 pist). Kalle ohjataan hyvin jäljelle ja se jäljestää ensim-
mäiset kymmenet metrit maavainulla hyvin verijälkeä, mutta sen jälkeen alkaa seikkailu jäljen molemmin puolin 
eikä kehoitus auta vaan muut hajut vievät voiton; tuomitaan hukka ja osoitetaan puhdas jälki, jota hetken seurat-
tuaan sama toistuu, jäljestetään kaikkea muuta kuin päivän tehtävää ja tuomitaan toinen hukka; puhdas jälki 
mutta työskentely on niin puurtavaa, että tuomari keskeyttää kokeen ennen ensimmäistä kulmaa; tänään ei 
Kallella ollut riittävästi intoa verijäljen jäljestykseen. 
 
TRIPLET OLD MASTER C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt 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: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Well balanced blue, masculine head, good depth of muzzle, I would like slightly larger eyes, good neck 
and shoulders, upper arm a little short but well angulated, strong bone, well padded feet, short deep body, well 
angulated quarters but not overdone, happy positive mover. 
 
TRIPLET OLYMPIAID Fi & Se Jva 15556/12 s.27.12.2011 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva 
Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Ee & Lv & Lt & Balt VMva EeVV-15 Lochdene Silver 
Belle kasv. Heli Härkälä 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 16.7. Kirsi Salokanto SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 19.6. Tommi Sianoja VOI – (0 pist). Topias nuuhkii alkumakuun, huolellisesti ohjattu-
na jälkityöhön, sitä tehdään pääosin maavainulla edeten mukavaa kävelyvauhtia; ennen ensimmäistä makuuta 
ajautuu jäljen sivuun aina hukkaan asti, palautus makuulle, osuuden loppupuolella kaartelut jäljen molemmin 
puolin, kulma taustan tarkastuslenkillä; toisen osuuden alkupuolella kaarros jäljen sivulla, makuu nopeasti 
merkaten, osuuden loppu hyvin, toisen kulman katko kaarroksella jatkoon; kolmannella osuudella tarkastuslenkit 
lisääntyvät ja matkanteko hidastuu, makuu ohittuu, osuuden lopulla tarkastellaan paljon jäljen molemmin puolin 
ja työ ei etene, toinen hukka; uusi alku hieman edempää, kulma pikku tarkastuksin, viimeisen osuuden alussa 
työ ei etene, syödään heinää ja kaarrellaan jäljen sivulla; ohjaaja keskeyttää kokeen; tänään ei ollut Topiaksen 
päivä. Ruovesi 24.7. Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Topias tutkii tarkasti alku-
makauksen ja ohjataan jäljelle, sopivavauhtiseen jäljestykseen maavainua käyttäen; ensimmäinen ja toinen 
osuus edetään tehden pieniä tarkistuksia jäljen sivuille; kolmannen osuuden alku tarkasti, loppupuolella tarkaste-
taan riistan jälkiä veretyksen sivulla; neljäs osuus tarkasti; ensimmäinen kulma takamaaston tarkistuksella, 
toinen kulma, joka on katko, rengastamalla ja kolmas kulma tarkasti; makauksista merkataan ensimmäinen, 
toinen ja kolmas, neljäs makaus ylitetään; suoraan sorkalle, jota jää tutkimaan. Kirkkonummi 7.8. Esa Pekkari-
nen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Koira tutkii alkumakauksen ja alkaa reipas tarkasti jälkeä 
pitkin etenevä jäljestys; kulmat tarkasti, katkokulma rengastaen ja jalanjälkiin tukeutuen; makuista kaksi osoite-
taan hyvin, kaksi turhan nopeasti; suoraan kaadolle, jota jäädään tutkimaan; hyvä varma suoritus, jota ei haitan-
nut ensimmäisellä osuudella kohdattu traktori peräkärryineen. Pyhtää 14.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-
11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Ohjattu lähtö, Topias jäljestää maavainulla mukavaa kävelyvauhtia, jäljen aikana 
tehdään vain muutama pieni tarkistus jäljen sivuun; kolme makausta koira merkkaa hyvin pysähtyen, yhden ylit-
tää; ensimmäinen kulma pienellä ylityksellä ja toinen tarkasti, kolmannella kulmalla olevaa katkoa koira alkaa rat-
kaista ihmisjälkeä pitkin, mutta päättääkin lopulta hoitaa homman hakemalla ja katko teettääkin runsaasti työtä; 
juuri ennen kaatoa pieni lenkki jäljen sivuun, mutta kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti koiraa.  Kirkkonummi 
2.10. Satu Koski VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Koira rauhoitetaan ennen alkumakaukselle 
kutsumista, alkumakaus tutkittiin, krepitys ohjatusti; koira etenee sopivaa kävelyvauhtia ja maavainua käyttäen; 
kaikki osuudet edetään jälkitarkasti; ensimmäinen kulma, jolla katko, selvitetään jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen, 
toinen ja kolmas kulma tarkasti; makauksista ensimmäinen merkataan nopeasti, loput kolme hyväksyttävästi; 
kaadolle suoraan, koira tutkii sorkan ja jää sen viereen; hieno äänetön yhteistyö koirakolla. 
 
TRIPLET OUTTA THE BLUE Fi & Lv & Lt Mva LtV-16 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 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Arto Kylmälä AVO 1 (a-6, b-11, c-8, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Tiitus ohjataan jäljel-
le ja se aloittaa sopivavauhtisen etenemisen veriuralla, ajoittain ilmavainun seurauksena edetään jäljen sivussa; 
matkan varrella olevat ojat tuottavat hiukan mietittävää ja ennen ylitystä Tiitus tarkistaa suuntaa moneen ottee-
seen; ensimmäisellä kulmalla rengastus, toisella suunnan varmistus; molemmat makaukset Tiitus merkkaa esi-
merkillisesti pysähtyen haistelemaan; kaadolle suoraan ja jää haistelemaan sorkkaa; mallikas suoritus. Virrat 
19.6. Tommi Sianoja AVO 0 (0 pist). Tiitus nuuhkii alkumakuun, tarkasti ohjattuna jälkityöhön, alkaa pääosin 
ilmavainuinen jälkiuran päällä aaltoileva työ; ensimmäisen osuuden puolivälissä hieman laajempi kaarros sivulla, 
hetki jäljellä, sitten ajautuu jäljen sivuun ja alkaa syömään heinää, edes ohjaajan kehoitukset eivät palauta 
oikeaan suuntaan, hukka; uusi ohjaus jälkityöhön, sitten vastaan tuleva polku vie jäljestäjän väärään suuntaan, 
toinen hukka; palautuksen jälkeen hyvin kulmalle, makuun nuuhkii; heti toisen osuuden alussa ajautuu jäljen 
ulkopuolelle edeten kuitenkin jäljen suuntaisesti, jäljelle ei kuitenkaan palata vaan lähdetään siitä erkanemaan, 
tuomitaan kolmas hukka ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti; lisää harjoitusta, että 
itseluottamus paranee ja osataan palata takaisin hieman pidemmältäkin lenkiltä. 
 
TRIPLET POLAR STAR 16011/16 s.6.1.2016 i. Vitahotellets Herr Arne e. Fi & Ee & Lt Mva Triplet Haliotis Iris 
kasv. Heli Härkälä 



Näyttelyt: Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Muy buen joven macho, muy buena cabeza, muy buenos anteriores & posteriores, buen arquemento de 
costillas, se mueve libre, se apresenta algo flaco. 
 
TRIPLET PRINCIE DIAMOND BaltJV-16 16013/16 s.6.1.2016 i. Vitahotellets Herr Arne e. Fi & Ee & Lt Mva 
Triplet Haliotis Iris kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming 
boy, quite biggish but still in balance, head still develops but in a nice way, excellent neck and shoulders, super 
bone, lovely feet, needs to develop in forechest, correct topline and tailset, needs more self confidence to be a 
cocker, sound mover. Jyväskylä PN 28.8. Jaana Hartus PEN 11 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan lupaava, lupaavaluustoinen ja -runkoinen, hyvä ylälinja, varsin hyvä pää jossa 
ylälinjoissa hieman toivomista, varsin tasapainoiset kulmaukset, etuaskeleessa voisi olla enemmän pituutta. 
Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well 
constructed dog with good bone and substance, pleasing head and expression, bestens legs and feet, good 
depth of chest, firm topline, keeps it on the move, well angulated hindquarters, sound on the move. Helsinki KV 
11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size, 
masculine without any sign of heaviness, clean cut head with excellent expression, well made front, well set 
elbows under the body, beautifully flowing topline, correct rear, excellent static balance, excellent coat, grooming 
should be better, correct mover. 
 
TRIPLET QUARTZ C.I.B Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva TlnVW-16 EeVV-16 LvVV-
16 BaltVV-16 VV-16 Fi & No & Se & Pohj Jva 42509/07 s.8.5.2007 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 
Finemoon Second Sight e. Ie Mva V-06 Baysway Love Affair kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice strong male, good condition and proportions, excellent movement, correct tail, strong neck and loin, 
good topline, correct tail, nice temperament, medium angulated, good coat. Savonlinna RN 2.4. Elena Rusko-
vaara VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET BIS3-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas, erinomaisesti 
itsensä kantava tyypikäs veteraani, jäntevä runko, kaunis ylälinja, hyvä raajarakenne, eturinta saisi olla selvempi, 
hyvin kauniin mallinen pää, erinomainen ilme, liikkuu sujuvasti, erinomainen kunto. Lempäälä ER 5.5. Merja 
Ylhäinen VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä luusto, 
kaunis hyväilmeinen uroksen pää, hyvä kaula, riittävä eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, 
erinomainen turkin laatu, upeassa kunnossa oleva veteraani joka liikkuu ja käyttäytyy hyvin. Kellokoski ER 4.6. 
Jane Simmonds, Iso-Britannia VET ERI 1 SA PU4 ROP-VET. Lovely well balanced head, tight dark eyes, soft 
expression, good neck and shoulders, slightly straight in upper arm, very good bone, neat well padded feet, 
compact well ribbed body, well angulated quarters, moved happily and soundly. Hyvinkää ER 8.10. Rui 
Goncalves, Portugali VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9½ years, strong and 
masculine head with good proportions, good pigmentation and expression, correct bite, good neck, well 
angulated in front and good boned, excellent ribcage, excellent coat quality, well angulated behind, moves well. 
Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas, 
erinomainen tyyppi, luusto ja mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, 
hyvät kulmaukset edessä ja takana, erittäin kaunis hyvin hoidettu turkki, erinomaisessa kunnossa oleva vete-
raani joka liikkuu erittäin hyvin. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VET ERI 1 VV-16 SA PU4 VSP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very elegant, excellentely headed old male, true type, balanced 
overall without any exaggeration, good coat, sound easy mover. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Arto Kylmälä VOI 1 (a-5, b-11, c-8, d-11, e-3, f-4 = 42 pist). Tiku ohjataan jäljelle; 
ensimmäinen osuus tarkkaa jäljestystä kulmalle, josta kävelee yli ja Tiku joutuu tekemään laajan rengastuksen 
löytääkseen takaisin jäljelle; toinen osuus myös tarkkaa työtä kulmalle, jossa katko, se aiheuttaa runsaasti kierte-
lyä ja hakua ennen kuin veretys löytyy; kolmannella osuudella Tiku ajautuu joitakin kertoja jäljen sivuun joutuen 
rengastamalla etsimään oikean suunnan; kolmannella kulmalla jokin haju saa ensin Tikun varautuneeksi ja lisäk-
si haju vetää koiraa jäljen sivuun aivan hukan rajamaille asti, lopulta useiden tarkistusten jälkeen veriura löytyy; 
neljännen osuuden hankalakulkuinen maasto saa Tikun kiertelemään useita kertoja jäljen sivussa ja lopulta koira 
alkaa väsyä; kaadolle kuitenkin päästään ja Tiku jää haistelemaan sorkkaa; Tiku merkkaa kaikki makaukset esi-
merkillisesti pysähtyen. Pyhtää 15.5. Mari Myllynen VOI 1 (a-5, b-11, c-8, d-9, e-3, f-4 = 40 pist). Koiralle osoite-
taan alkumakaus josta ohjattuna rauhalliseen jälkityöhön pääosin maavainua käyttäen; ensimmäinen osuus jälki-
tarkkaa, toisella osuudella sorkka hieman pyörittää, kolmas osuus kaarrellen jäljen molemmin puolin, neljäs 
osuus vain yhdellä kaarteella; makuista merkataan huolellisesti ensimmäinen, toinen ja kolmas, neljäs noppais-
ten; ensimmäinen kulma oikaisten narun mitalla, toinen kulma, jolla katko, teettää työtä lähes hukkaan saakka, 
kolmas kulma isohkolla takakaarteella; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa vajavainen 
makauksen merkkaus, huolimattomat kulmat, muutamat tarkistelut ja lähes hukan aiheuttanut katko; osaava 
jälkikoira, katkon ja kulmien harjoittelu parantaa varmasti pisteitä. 
 
TRIPLET VIKING WARRIOR Ee & Lv & Lt & Balt Mva 15738/12 s.19.12.2011 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt 
& Lv & Balt Mva Fi Jva TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi & No & Se 
& Pohj Jva TlnW-13 Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Savonlinna RN 2.4. Elena Ruskovaara AVO ERI 3 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Maskuliininen, pitkälinjainen, vähän jämäkkä uros, hyvät raajat, sopiva kaula, reilu runko, lihaksikas taka-
osa, vähän löysät luomet, tummat silmät, korrekti pään profiili, hyvä karva, oikea-asentoinen häntä, vähän kapea 
edestä, hyvä voima takaliikkeessä, oikea reipas olemus. Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PU2 



VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunis uros jolla erittäin hyvä pää ja kaunis ilme ja 
kaula, erinomainen runko, ylälinja ja luusto, sopivat kulmaukset, hyvä suora karva, liikkuu ja esiintyy erittäin 
hyvin. Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP BIS1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvä pää ja ilme, erinomainen tyyppi ja koko, hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset 
edessä ja takana, erinomainen rintakehä, erittäin kaunis hyvälaatuinen karva, hyvä vahva luusto, liikkuu erittäin 
hyvin kun malttaa, käyttäytyy hyvin. Lahti RN 8.5. Eeva Resko AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, tiivis hyvä ylälinja, riittä-
västi kulmautunut edestä, hyvä luusto, tiivis vankka runko, erittäin hyvin kulmautunut takaosa ja matala kinner, 
liikkuu edestä ja takaa hyvin, voisi olla hieman vetävämpi sivuliike. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali 
AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type of the breed, correct proportions in head 
and body, nice masculine expression, correct length of the neck, well angulated front and back, nice deep chest, 
level topline, good coat quality, moves well, excellent temperament. Iitti RN 29.5. Reia Leikola-Walden AVO 
ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas uros jolla kaunisilmeinen pää 
jossa hyvä pituus, hieman nahkaa, vahva luusto, hyvä kaula, hieman pehmeyttä ylälinjassa, tasapainoiset 
kulmaukset, erinomainen runko, liikkuu sujuvasti hyvällä askelmitalla, voisi olla hieman tiiviimpi ylälinja liikkees-
sä, erinomainen turkki ja luonne. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hieman kookas, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet sekä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, 
hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvät kulmaukset edessä ja takana, erittäin kaunis hyvin laitettu 
turkki, erittäin kauniit liikkeet, mukava luonne. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 16.7. Kirsi Salokanto SPA 0. Pöytyä 10.9. Jan-Gunnar Rönnblad 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 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 24.7. Jyrki Rasinpää AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Wäinö tutkii 
tarkasti alkumakauksen ja aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen maavainua käyttäen; koko jälki edetään jäljen 
tuntumassa tehden pieniä tarkistuksia ja myös hyvin veritystä pitkin; molemmat kulmat tarkasti ja makaukset 
merkataan; sorkasta ohi mutta palaa välittömästi itse tutkimaan sorkkaa; hyvä äänetön suoritus ohjaajalta sekä 
koiralta. 
 
TRIPLET X C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva LVV-16 Fi & Se Jva 14402/11 s.29.8.2010 i. Claramand 
Serious Black e. C.I.B Fin & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva Fi Jva Triplet Lapis 
Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Tammela 24.4. Veijo Suoranta VOI 2 (a-3, b-8, c-6, d-11, e-3, f-3 = 34 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, alkaa sopivavauhtinen pääosin maavainuinen jälkityö, kaikki osuudet lähes tarkasti, vain muutamia pieniä 
tarkistuksia; kaikki makaukset merkataan pysähtyen; toinen ja kolmas kulma jäljen mukaisesti, ensimmäisellä 
kulmalla, missä katko, Täxä lopettaa jälkityön ja jää Railan viereen istuskelemaan eikä lähde jäljelle kehoituk-
sista huolimatta, todetaan hukka; uusi aloitus veretyksen alusta, kaadolle suoraan, osoitti nuuhkien; hyvä jälki-
koira, vain katkolla tapahtui jotain. Virrat 7.5. Elina Kylmälä VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-2, f-4 = 43 pist). Ohja-
tusti jäljelle ja Täxä aloittaa rauhallisen etenemisen; kaikki osuudet lähes jälkitarkasti, hyvin pieniä pistoja jäljen 
sivuun vain muutama; ensimmäinen kulma tarkasti, toisella kulmalla katko ja se selvitetään helposti, viimeinen 
kulma pienellä kaarrolla, hieman kulman yli; makuista kaksi merkataan hyvin, kaksi nopeasti; Täxä ohittaa 
kaadon, mutta palaa sille ohjaajan useamman kehoituksen jälkeen, muutoin erinomainen jäljestys. Pyhtää 15.5. 
Karla Sohlman VOI 2 (a-3, b-7, c-4, d-14, e-3, f-4 = 35 pist). Täxä tutkii alkumakauksen hyvin ja saatetaan veri-
uralle mallikkaasti, alkaa rauhallista vauhtia etenevä jäljestys, jossa käytetään maavainua; ensimmäinen osuus 
hienosti jäljen päällä, makuu hyvin osoittaen ensimmäiselle kulmalle, jossa katko; veretyksen lopusta alkaa 
rengastus taakse ja sivuille, sorkkaeläimet ovat pitäneet juuri tässä bileet ja se teetti Täxälle töitä, selvitettiin 
kuitenkin jatko; toista osuutta pätkä hyvin, sitten alkaa pyöriminen, joka vaatii lujemman kehoituksen, käydään 
uimassa, seisoskellaan mutta päästään toinen osuus loppuun, makuun tutki matkan aikana hyvin, toinen kulma 
tarkasti; sama pyöriminen ja haahuilu jatkuu kolmannella osuudella ja puolessa välissä sitä Täxä päättää lähteä 
katsomaan missä sorkkatyypit pitävät jatkobileitä, tuomitaan hukka; uusi yritys puhtaalta ja loppuosuus hyvin, 
makuun osoittaa; kolmas kulma tarkasti ja neljäs osuus edetään taas hyvin määrätietoisesti aina kaadolle asti, 
josta on kiinnostunut, sitä jääden tutkimaan; neljännen makuun osoittaa myös hyvin; Täxän hyvin alkaneen työ-
päivän pilasi sorkan jäljet, jotka olivat liian houkuttelevat kerran, Täxä kyllä tietää mikä olisi ollut päivän työ aivan 
varmasti. Virrat 19.6. Tommi Sianoja VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-14, e-3, f-4 = 39 pist). Täxä nuuhkii alkumakuun, 
hyvin ohjattuna jälkityöhön, sitä tehdään pääosin maavainulla; jälkeä edetään tarkasti kuin juna, mutta kun nenä 
nousee sammaleesta se tarkoittaa yleensä jonkin muun hajun olevan nenässä ja se taas tietää ongelmia; tänään 
niitä ongelmia tuli ensimmäisen osuuden loppupuolella, missä ensin kierreltiin pitkään jäljen molemmin puolin ja 
lopulta lähdettiin väärälle raiteelle, hukka; muut osuudet hienosti, vain jokusia pieniä pistoja ja pyörähdyksiä, 
tosin ennen toista makausta pyörittiin hetki jäljen molemmin puolin; kaikki makuut merkattiin nopeasti pysähtyen 
ja nuuhkien; ensimmäisen kulman katko jäljentekijöiden jälkiä, muut kulmat tarkasti; suoraan kaadolle jääden 
sitä nuolemaan; harmittava raiteenvaihto ensimmäisen osuuden lopulla himmentää tänään muuten niin hienon 
työn tulosta. Pyhtää 3.7. Leena Kähkönen VOI 2 (a-4, b-7, c-6, d-11, e-3, f-3 = 34 pist). Lähtömakaus ohjatusti, 
mukavavauhtinen jäljestys tapahtuu jäljen päällä ja tuntumassa maustettuna tarkistuslenkein sivusuunnissa; 
makauksista ensimmäinen, toinen ja neljäs hyvin pysähtyen, kolmas ohi; ensimmäinen normikulma takalenkillä 
tarkistaen, toisella oleva katko teettää töitä mutta useammalla lenkillä haarukoidaan uudelle osuudelle, mutta 
itse veretyksen alku jää jäljestämättä; kolmannella kulmalla otetaan reilusti sisäkautta, itse kulma jää toteamatta; 
kaato osoitetaan, koira pysähtyy; toisella osuudella tarkastellaan muitakin jälkiä kuin verijälkeä ja sen viekoittele-
mana hukka, joka laskee tänään palkintosijaa; mukava koirakko. Kirkkonummi 7.8. Satu Koski VOI 0 (0 pist). 



Koiralle osoitetaan alkumakaus, jonka tutkii hyvin, krepitys ohjatusti; ensimmäisen osuuden alkupuolikkaalla 
useita tarkastuslenkkejä jäljen molemmin puolin sekä yksi tuumaustauko josta kehoituksella takaisin matkaan, 
koira etenee maavainulla rauhallista vauhtia; ensimmäinen makaus kävellään yli, makauksen jälkeen jäljen 
sivuun, josta ajaudutaan hukkaan asti; palautetaan kulman tuntumaan, koira jatkaa kulmasta yli aina toiseen 
hukkaan asti; jatketaan puhtaalta jäljeltä hetki mallikkaasti kunnes koira poistuu riistapolulle, kolmas hukka ja 
koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle, joka kiinnostaa. 
 
TRIPLET YOURS TRULY Fi & Ee & Lt Mva EeV-16 41025/14 s.20.5.2014 i. Gb Mva Kyna By Request e. C.I.B 
Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva BaltV-16 Fi & No & Se & Pohj Jva Triplet Karamel kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin NUO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tässä uroksessa on vahvaa rotutyyppiä, erinomainen rungon tilavuus, sopusuhtainen luusto, klassinen hännän 
heiluttaja, pää saisi olla urosmaisempi, liikkuu hyvin sivusta. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi 
NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Fin i modell, huvud med fin längd, typiskt uttryck, 
välrundad bröstkorg, stark rygg, aningen lång i länden, utmärkt aktiv svans, mycket bra välskött päls, harmoniskt 
rörelse. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KÄY ERI 2 SA PU2 SERT FI MVA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Balanced cockery blue, lovely masculine head, tight dark eye, reasonable neck and 
shoulders, a little bit short in upper arm, well boned legs, neat well padded feet, compact body, good ribs, well 
angulated quarters with good width, sound stylish mover, well presented. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen KÄY 
ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, kaunisilmeinen pää, lapa voisi olla 
viistompi, erinomainen eturinta ja runko, rintakehä voisi olla pitempi, hyvä takaosa, hyvä lihaksisto, erinomainen 
karvan laatu ja kaunis näyttelykunnostus, liikkuu hyvällä askelpituudella säillyttäen ryhtinsä. Oulu KV 14.8. 
Dusko Piljevic, Serbia VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive dog of correct 
size, type and balance, masculine head and expression, excellent neck and shoulders, nice legs and feet, 
beautifully rounded ribs, correct topline, tailset and tail carriage, correct mover. Hyvinkää ER 8.10. David 
Shields, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, presents a very typical 
appearance, bestens head with good depth of muzzle and pleasing expression, lovely depth of chest with plenty 
of heartroom, lovely spring of rib, short coupled, pleasing hindquarters, moved soundly. Jyväskylä KV 12.11. 
Nelson Segala, Brasilia VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excelente macho de color 
azul, con muy correctas proporciones de cabeza, correctos anteriores, excelente arco de costillas, excelente 
grupa, muy buen hueso, correctos pies, muy buenas condiciones, correcto caracter y movimiento. Helsinki KV 
10.12. Merja Ylhäinen VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mitta-
suhteet sekä luusto, erinomainen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, kaunis hyvin hoidettu turkki, erittäin kauniit liikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari 
VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, excellently headed, a bit upright shoulder, not 
straight enough topline, correct rear, I would like stronger front legs and stronger pasterns, good sidegait. 
 
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: Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, 
pitkärunkoisen vaikutelman antava, raskastekoinen uros joka ei saa enää voimistua, vahvapiirteinen pää, taka-
luisu kallo, alas kiinnittyneet korvat, tummat silmät, tiiviit luomet, hyvä purenta, löysää kaulanalusnahkaa, tilava 
rintakehä, lanneosa voisi olla lyhyempi, olkavarret viistommat ja eturinta täyttyneempi, voimakkaat taka-
kulmaukset, hyvä lantion asento ja häntä, saisi olla tiiviimmässä kunnossa, selkä painuu. Mikkeli RN 11.6. 
Elena Ruskovaara AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin maskuliininen, laadukas luusto, 
erinomainen lihaksikas takaosa, solakka runko, kovin niukat etukulmaukset, vahva uroksen pää, korostuneet 
otsaluut, erinomaiset silmät, purenta ei sulkeudu korrektisti, yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, oikea-
asentoinen häntä, etuliike pitäisi olla ulottuvampi, esitetään hyvin. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja 
AVO ERI 3 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head proportions, level bite, strong 
neck, balanced front and hind angulations, good topline, good bone and feet, merry movement. 
 
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: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen 
uros, miellyttävä ilme, kaunis kaula, vielä hieman kevyt runko, korkea häntä, hyväasentoiset raajat, hyvä karva-
peite ja liikkeet, miellyttävä käytös. Reisjärvi RN 14.5. Paula Rekiranta AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen uros joka on aavistuksen pitkärunkoinen, hieman takaluisu kallo, hyvä 
kuono-osa, kauniit tummat silmät, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä rintakehä, pitkä lanneosa, 
hieman lyhyt lantio, hyvät takakulmaukset, oikea turkin laatu, liikkuu takaa lyhyellä askeleella ja nostaa 
häntäänsä liikkeessä, rauhallinen käytös. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola AVO ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, riittävä vahvuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä etu-
rinta, tasapainoisesti kulmautunut, riittävä rungon syvyys, hyvät mittasuhteet, liikkuu hyvällä askeleella, turhan 
korkea häntä häiritsee liikkeessä. 
 
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: Kalajoki RN 27.8. Tanya Ahlman-Stockmari NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Maskuliininen, hyvän kokoinen uros jolla lyhyt kaula ja ylälinja saisi olla tasapainoisempi, voimakas kallo-osa, 
vahvat posket, toivoisin suoremmat eturaajat, hyvä runko ja raajaluusto, kulmauksia tulisi olla enemmän edessä 



ja takana, runsas hieman karhea karvapeite joka saisi laskeutua paremmin, hyvä häntä, kovin pomppiva taka-
liike. 
 
TWO PINE’S LEGEND 21254/15 s.18.2.2015 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Two Pine’s Volcanic Activity 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Mikkeli RN 14.5. Hannele Jokisilta JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan 
kokoinen riittävän vahva uros, pään kehitys vielä kesken, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, keskivahva 
luusto, rungon kehitys vielä voimakkuudeltaan kesken, hyvä karva, liikkuu hyvin. Mikkeli RN 11.6. Elena 
Ruskovaara JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, vahva raajaluusto, selvä 
sukupuolileima, ikään nähden hyvä runko, eturintaa tulossa, etukulmausten tulisi olla voimakkaammat, 
miellyttäväilmeinen pää, otsapenger saa vielä muotoutua, runsas karva, hyvä häntä, etuaskeleen pitää kehittyä 
ulottuvammaksi, saisi kantaa itsensä paremmin, ponnekkaat takaliikkeet, esitetään hyvin. Tampere RN 6.12. 
Irina Poletaeva NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea tyyppi, valitettavasti hieman ujo, 
kaunis pää ja ilme, saksipurenta, riittävä kaula, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta, riittävä askelpituus, oikea 
karvan laatu, esiintyminen ja luonne voisivat olla paremmat. 
 
TWO PINE’S NEPTUNE 31647/15 s.2.5.2015 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 
HeW-16 V-16 Backhills You’re the Man e. Two Pine’s Zip Code kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, mitta-
suhteiltaan lähes neliömäinen, hieman kevytpiirteinen pää, kuitenkin miellyttävä ilme, hyvä kaula, hieman laske-
va ylälinja, rinta ja runko saavat vielä täyttyä, hieman kevyt luusto, sopusuhtaiset kulmaukset, vielä osin pentu-
karvassa, vaatii vielä itseluottamusta, kevyet liikkeet, tässä kehitysvaiheessa lähes tasapurenta. Kellokoski ER 
4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced head and 
expression, bite ok but I would like slightly larger teeth, reasonable neck and shoulders, good straight front, I 
would like little more bone, neat feet, compact body but I would like more rib, good bend of stifle but lacking a 
little in muscletone, moved steadily. 
 
TWO PINE’S NEWTON’S LAWS 31646/15 s.2.5.2015 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills You’re the Man e. Two Pine’s Zip Code kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kruunupyy RN 7.5. Jouko Leiviskä JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet omaava, riittävä kaula, ikäisekseen hyvä runko, eturinnan tulee kehittyä, suorat lavat, eturaajat 
voisivat olla suoremmat, sievä pää, kauniit tummat oikean muotoiset silmät, reisi voisi olla leveämpi, hieman 
korkeat kintereet, tällä hetkellä hieman villava turkin laatu, käyttäytyy ujosti eikä halua näyttää häntäänsä liik-
keessä, takaosa voisi olla kokonaisuudessaan voimakkaampi. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola JUN ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, erinomainen tyyppi, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja 
ylälinja, riittävä eturinta, etuosan tulee kehittyä, sopiva luusto, erinomainen runko, hieman luisu lantio, tasa-
painoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, kantaa itsensä hyvin liikkeessä mutta saisi käyttää häntäänsä 
paremmin liikkeessä. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, kaunisilmeinen hieman nahkainen pää, hyvä kaula, niukka eturinta, erinomainen runko, 
hieman luisu lantio, lupaava karvapeite, liikkuu keskipitkällä askelpituudella, valitettavasti esiintyy aristellen eikä 
käytä häntäänsä liikkeessä. 
 
TWO PINE’S PAVAROTTI 43720/15 s.6.7.2015 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-
13 HeW-16 V-16 Backhills You’re the Man e. Two Pine’s Bona Fide kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunislinjainen maskuliininen uros, vielä pentuturkissa, hyvä pää, vielä hieman voimakkaat otsaluut, tummat 
silmät, kaunis huulilinja, hyvän pituinen rintakehä, hieman lyhyt rintalasta, hyvä eturinta, tasapainoinen 
raajarakenne, liikkuu tehokkaasti ja yhdensuuntaisesti, kauniisti kannettu häntä, reipas käytös. Savonlinna 2.4. 
Elena Ruskovaara PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen ja 
hyväluustoinen uros jolla hyvä vakaa ylälinja, vahva takaosa, etuosa saa vielä täyttyä, komea pää, hyvät silmät 
ja ilme, vähän epävarma vielä hännästään, liikkuu reippaasti. Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi 
JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Trevlig helhet, utmärkt huvud och uttryck, fina ögon, bra 
hals, ännu lite gänglig, något framskjutet skulderparti, bra vinklar, bra päls, rör sig bra. Kuopio KV 6.8. Annukka 
Paloheimo JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, ihannekoko, 
silmänalus saa vielä täyttyä, hyvä purenta, melko voimakas kallo, erinomainen etuosa, hieman ulkokierteiset 
eturaajat, hyvä rintakehä, vahva hyvärakenteinen takaosa, pehmeää päälliskarvaa, etuliikkeessä toivomista. 
Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old, excellent type 
and proportions, pleasing masculine head and expression, excellent earset, excellent neck, topline and tailset, 
well angulated front and rear, well sprung rib but could be deeper in ribcage, excellent body substance for age, 
excellent coat, still narrow in front, could be shorter in loin, moves well but needs more self confidence. 
 
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 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Two Pine’s Gatling Gun kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kruunupyy RN 7.5. Jouko Leiviskä AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pienehkö, 
mittasuhteiltaan turhan matala ja pitkähkö uros, kulmakaaret voisivat olla voimakkaammat, kevyehkö kuono-osa, 
löysät huulet ja kaulanahka häiritsevät, erinomainen runko ja eturinta, eturaajat voisivat olla suoremmat, hyvä 
matala kinner, riittävä reisi, pehmeähkö villava turkin laatu, liikkuu hyvin takaa, sivulta takakorkeasti, iloinen 
temperamentti. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-



teltävissä. Well balanced black, head masculine without being overdone, soft expression, good length of neck, 
reasonable shoulders and upper arm, straight front, neat feet, compact body, moderately angulated quarters, 
sound and merry on the move. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunisilmeinen pää joka voisi olla pitempi, hyvin kulmautunut, riittävä eturinta, 
erinomainen runko, saisi olla hieman raajakorkeampi, hieman kiharainen turkin laatu, liikkuu hyvin säilyttäen 
ryhtinsä. 
 
TÄHTIMETSÄ LUCAS Fi & Ee Mva Fi Jva 13431/12 s.16.12.2011 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea 
Captain e. Tähtimetsä Hilma kasv. Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 8.5. Tuovi Henttu VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-9, e-3, f-4 = 34 pist). Ohjattu lähtö, 
alkumakuu osoitetaan, Retu jäljestää suoraviivaisesti jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä pääosin 
maavainua hyväksi käyttäen, vauhti on reipas, koira on intoa täysi; jälkityö on erinomaista lukuunottamatta toisel-
la osuudella isohkoa rengastusta, jolta palasi itsenäisesti sekä viimeisellä osuudella määrätietoista poistumista 
riistapolulle, josta tuomittiin ensimmäinen hukka; kulmat Retu selvitti hyvin, ensimmäinen kulma hyvin pienellä 
tarkistuspistolla, toinen kulma, jolla katko, ensin veretyksen loppuun ja sitten rengastaen sekä tukeutuen jäljen-
tekijöiden jälkiin jatkoon; makuut olivat Retulle liian vähäisiä, ensimmäinen ja neljäs makuu sivuutettiin niukasti, 
toinen makuu ylitettiin ja kolmas makuu merkattiin nopeasti; ennen kaatoa Retu löysi useita luukasoja, jotka 
koira osoitti kaikki varmuuden vuoksi; lopulta oikeakin kaato löytyi ja se kiinnosti; hyvänenäinen jäljestäjä, joka 
saisi olla kiinnostuneempi makuista. 
 
TÄHTIMETSÄ NIKI Fi Jva 14616/14 s.22.12.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Tähtimetsä Isabella kasv. 
Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Heinola 1.5. Petri Pelkonen VOI 1 (a-4, b-11, c-10, d-12, e-3, f-4 = 44 pist). Hyvä rauhalli-
nen lähtö, koko krepitetty osuus hyvin opastetusti; koko matka edetään sopivaa vauhtia, jokaisella osuudella yksi 
pieni tarkistus, muutoin jälkitarkasti; katkokulma vaivattomasti veretyksen lopusta kaartaen uudelle osuudelle, 
muut kulmat jälkitarkasti; makaukset osoitettiin hyvin mutta matkaa jatkettiin kehoituksin; sorkalle tultiin jälkeä 
pitkin ja se kiinnosti; tänään muutoin mallikasta suorittamista, mutta pisteisiin vaikuttivat ylimääräiset kehoitukset 
alentavasti. Heinola 8.5. Satu Koski VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Koira rauhoitetaan ennen 
alkumakauksen osoittamista, alkumakaus tutkitaan ja krepitys ohjatusti, alkaa maavainuinen, jälkitarkka ja 
sopivavauhtinen jäljestys; ensimmäinen kulma selvitetään muutamalla taustalenkillä kulman molemmin puolin, 
toinen kulma, jolla katko, selvitetään laajalla kaarroksella ja jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen, kolmas kulma 
pienellä takapyrähdyksellä; makauksista ensimmäinen merkitään nopeasti, toinen, kolmas ja neljäs hyvin; koira 
menee kaadosta ensin ohi, mutta ohjaajan oikea-aikaisella kehotuksella tekee hakulenkin, sorkka löytyy ja 
kiinnosti; hieno suoritus. Orimattila 29.5. Tuovi Henttu VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Alku-
makuu näytetään ja ohjatusti liikkeelle, Niku jäljestää suoraviivaisesti pääosin maavainua hyväksi käyttäen koko 
jäljen ajan; vauhti on jarrutettuna aluksi reipas ja lopussa miellyttävä; koira pyrkii jälkitarkkaan työhön, toisen 
sivun alussa Niku tekee tarkastuslenkin jäljen sivussa muita jälkiä tutkien, palaa nopeasti ja itsenäisesti takaisin 
työhön; kolme ensimmäistä makuuta merkataan erinomaisesti pysähtymällä, viimeinen makuu merkataan hie-
man hätäisesti pysähtyen; ensimmäisellä kulmalla, jolla katko, koira menee ensin veretyksen loppuun ja sen 
jälkeen selvittää jatkon ensin pienellä tarkistuspistolla kuivalle puolelle ja sen jälkeen tarkastaen ja jäljen-
tekijöiden jälkiin tukeutuen nopeasti jatkoon, muut kulmat erittäin tarkkaan; kaadolle tullaan suoraan ja Niku 
nuuhki ja jäi viereen; todella miellyttävä ja toimiva koirakko. Heinola 7.8. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, 
d-10, e-3, f-5 = 46 pist). Reipas lähtö ja jäljestys, vain muutamia tarkistuslenkkejä tehden; makuista yksi tarkis-
taen, muut yli; kulmaukset tarkasti, katkokulma paluujälkeen ja siitä suoraan jatkaen; kaatokäytös hyväksytty. 
Tottelevaisuuskokeet: Lahti 26.11. Anne Nokelainen VOI 0 (188 pist). 
 
TÄHTIMETSÄ PUUHA PETE 46251/15 s.2.8.2015 i. Gentleman vom Rosenhof e. Tähtimetsä Lempi kasv. Taru 
Kalkkila 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Appealing head, soft gentle expression, good neck and shoulders, straight front, I would like little more 
bone, good ribs, body slightly long cast, muscular quarters, reasonable bend of stifle, very happy mover, very 
good coat and condition. 
Taipumuskokeet: Heinola 20.8. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Hyvä reipas 
tutustuja. Haku ja laukaus: hyväksytty. Rauhallista tehden hyviäkin pistoja etsien maa- ja ilmavainuisesti riistaa; 
laukauksesta jatkuvaa lähes itsenäistä hakua. Jäljestys: hyväksytty. Lähdettiin hyvin jäljestämään; edettiin 
reipasta vauhtia; kulmassa lenkki ja sitten edettiin maavainuisesti kaadolle asti jonka ilmaisi (hyvää jälkitreeniä). 
Vesityö: hyväksytty. Halukas uimaan; noutaa ja luovuttaa pukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: hyvää rauhallista koiran ja ohjaajan välistä harrastustoimintaa. 
 
VILLIVUOKON VALLESMANNI 38273/11 s.6.3.2011 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Fi Jva Ah-Tib’s Four 
Feet Above kasv. Virpi Väisänen 
Vesipelastuskoe: Kemi 3.9. Heli Ronkainen SOVE 1 (73 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 29.5. Ville Porthan VOI 2 (a-3, b-8, c-7, d-10, e-3, f-3 = 34 pist). Ekku ohjataan 
hyvin jäljelle, jäljestys pääosin maavainuista tempoilevaa jäljen molemmin puolin koko jäljen ajan; ensimmäisen 
osuuden makaus nuuhkaistaan vauhdissa, pieni aukko osuuden loppupuolella teettää töitä; katko ensimmäisellä 



kulmalla jäljestetään veretyksen loppuun ja uusi osuus löytyy vaivatta saappaan jälkiä pitkin; toinen makaus 
merkataan hätäisesti, osuuden loppupuolella vaihdetaan sorkan jälkiin, josta hukkaan asti; uuden alun saatuaan 
kulmalle, joka otetaan pienellä tarkistuslenkillä; kolmas osuus niin ikään tempoillen kulmalle, josta pienellä tarkis-
tuksella uudelle osuudelle, osuuden makaus ohitetaan; neljännelle makaukselle saavuttaessa Ekku istuu sen 
päälle ja näyttää, että tämä oli sitten tässä, ohjaajan kehoituksista kuitenkin liikkeelle; lopulta sorkka löytyy ja sitä 
jäädään innoissaan nuolemaan. Pyhäntä 12.6. Marja-Maija Pyykkönen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-8, e-3, f-5 = 43 
pist). Alkumakaus hätäisesti, nopeasti matkaan, polveillen molemmin puolin jälkeä kaikki osuudet; makauksista 
merkkaa ensimmäisen ja neljännen, muut kävellään yli vauhdilla; katkokulmalla haetaan tuulesta useasti rengas-
taen, toinen kulma suoraan yli ja jossa haetaan kauan, lopulta selvittäen, kolmas kulma hyvin; suoraan sorkalle, 
jonka osoittaa. Pyhäntä 21.8. Toni Tunkkari VOI 2 (a-5, b-2, c-9, d-9, e-3, f-4 = 32 pist). Nopea alkumakauksen 
merkkaus ja ohjatusti jäljelle, koira etenee kaikki osuudet vauhdikkaasti, silti jälkitarkasti lähes kaadolle asti, 
missä hakkuualueen reunalla liika vauhti kostautuu hukkaan asti; jäljeltä poistuu pari kertaa tarkistamassa hirven 
tai peuran jälkiä, mutta palaa nopeasti takaisin verijäljelle; katkokulman suorittaa rengastamalla ilman ongelmia, 
toinen kulma tarkasti takamaasto tarkastaen, kolmas suoraan jälkiuralla seuraavalle osuudelle; makauksista 
merkataan kahta viimeistä nopeasti, muut ylitetään tai ohitetaan; kaadon löytää ja jää tutkimaan sorkkaa. 
Luonnetesti: Kemi 4.6. Reijo Hynynen ja Jari Laine LTE (125 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.  
Jäljestämiskokeet: Juankoski 15.7. Mauri Iskanius AVO 2 (a-3, b-6, c-6, d-9, e-3, f-3 = 30 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö; ensimmäinen osuus pieniä tarkistuslenkkejä tehden ensimmäiselle kulmalle, jossa makaus merkataan 
hyvin, kulma tarkasti; toinen osuus ja tarkistuslenkit jatkuvat, toinen kulma ulkokautta kaartaen viimeiselle osuu-
delle, makaus jää merkkaamatta; viimeisen osuuden puolivälissä Humu ajautuu niin kauas jäljestä, että tuomi-
taan hukka; palautuksen jälkeen osuuden loppu hyvin kaadolle, jonka osoittaa nuollen ja nuuhkien. 
 
WALANOS HARVEST MOON Fi & Se Jva 22552/14 s.18.2.2014 i. Gb Sh Ch Lindridge Ticket To Ride e. C.I.B 
C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. Reia Leikola-Walden 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, kaula voisi liittyä hieman sulavammin lapoihin, hyvä pään pituus, sopivasti otsapengertä, hyvät 
tummat silmät, hyvä huulilinja, erinomainen eturinta, rungoltaan vielä hieman kevyt, lyhyehkö rintalasta, hyvä 
tasapainoinen raajarakenne, ylälinja saa vielä vakiintua, sivuliike tehokas, hyvä häntä, iloinen käytösm, hyvä 
turkki ja hapsut. Joensuu KV 28.5. Virpi Montonen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvän tyyppinen iloinen uros jolle toivoisin paremmat ja tiiviimmät rungon mittasuhteet, miellyttäväilmeinen 
uroksen pää jossa hieman nahkaa, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä rungon vankkuus ja luuston vahvuus, 
liikkuu hyvällä askelpituudella mutta selkälinja köyristyy liikkeessä, saisi muutenkin säilyttää ryhdikkyyden 
paremmin liikkeessä, erinomainen karvan laatu, hieman jyrkkä lantio. 
Taipumuskokeet: Lieksa 23.7. Heli Rummukainen SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Kiuruvesi 22.5. Ville Porthan VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-8, e-3, f-3 = 33 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö; makauksista merkkaa ensimmäisen, toisen ja kolmannen, neljäs nuuhkaistaan vauhdissa; ensimmäinen 
osuus suoraviivaisesti jäljen päällä katkokulmalle, joka jäljestetään veretyksen loppuun, uutta alkua etsitään 
ensin hieman rengastaen, sitten saappaan jälkiä, mutta jostain syystä otetaan paluujälki hukkaan asti; toisen 
osuuden alku osoitetaan, josta suoraviivaisesti toiselle kulmalle, joka selvitetään pienellä tarkistuslenkillä; kolmas 
osuus suoraviivaisesti kulmalle, joka menee tarkasti; neljäs osuus kuljetaan monin paikoin jäljen sivussa, mutta 
kuitenkin makaukselle osuen; ilmavainulla sorkalle josta ensin ohi ja palataan nuuskimaan. Kontiolahti 21.7. 
Markku Hassinen VOI 2 (a-5, b-8, c-7, d-9, e-3, f-4 = 36 pist). Lähtömakaus kiinnostaa ja siitä ohjattuna edetään 
jäljelle; ensimmäinen osuus aivan jälkiuralla edeten, vain välillä hetki ojassa vilvoitellaan; ensimmäisellä kulmalla 
ollut katkos veretys loppuun ja siitä etsii hakemalla jäljen jatkon; toinen osuus mennään erinomaisesti verijälkeä 
seuraten aina toiselle kulmalle, josta jatkaa suoraan ylitse, kaartaa sieltä oikean kautta takaisin toiselle osuudelle 
ja etenee paluujälkeä aina ensimmäiseen hukkaan; osoitetaan uusi alku toiselta kulmalta ja siitä taas kolmas 
osuus yhdellä ojavilvoittelulla aivan verijälkeä seuraten kolmannelle kulmalle, käy kulman takana noin 10 metrin 
tarkistuslenkin; neljäs osuus yli puolenvälin jälkitarkasti, parit lyhyet tarkistukset ja loppu aivan jäljellä kaadolle 
asti, sorkkaa jää nuuhkimaan; makauksista osoittaa toisen ja neljännen, hidasti kolmannelle merkaten nyökäten 
ja ylitti ensimmäisen vauhdissa; tänään edetään maastoon sopivalla vauhdilla, jäljestyssuoritus kokeneen 
ohjaajan jarruttaessa koiran menoa. Juuka 7.8. Marja-Maija Pyykkönen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 
48 pist). Hyvä ohjattu alkumakaus, kaikki osuudet pienin nokanpuhdistuslenkein lähes jäljen päällä; kulmat yksi 
ja kolme takakautta pienin lenkein, katko hyvin hakien; makauksista ensimmäisen kävelee yli, muut riittävästi 
merkaten; sorkan osoittaa; hyvä jäljestäjä, jota on helppo lukea. Joensuu 28.8. Petri Pelkonen VOI 2 (a-4, b-9, 
c-9, d-8, e-3, f-4 = 37 pist). Lyhyellä hihnalla liikkeelle, reipasta vauhtia etenevä koira; ensimmäisellä osuudella 
yksi isompi rengastus, muutoin osuudet jälkitarkasti; katkokulmalla veretyksen lopusta kolme laajaa rengastusta 
ja lopulta jäljentekijöiden jälkiä pitkin uudelle osuudelle, muut kulmat tarkasti; makuista yksi hyvin, yksi pikaisesti 
nuuhkaisten, yksi yli kävellen ja yksi ohittaen; sorkalle tullaan hiukan sivusta ja se ohitetaan, lopulta kehoituksin 
tullaan sorkan viejän jälkeä pitkin takakautta, sorkka kiinnosti ja jäätiin sen luo; tänään tapahtumat ja pari isom-
paa tarkistusta pudottivat paljon pisteitä. 
 
WALANOS MERIADOC BRANDYBUCK 27568/16 s.14.4.2016 i. Fi & Ee & Lt Mva EeV-16 Triplet Yours Truly 
e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. Reia Leikola-Walden 
Näyttelyt: Lahti PN 23.10. Tarja Löfman PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk vanha urospentu 
jolla tyypilliset mittasuhteet, hyvä purenta, kuono-osa saa täyttyä, vielä erisuuntaiset pään linjat, hyvä kaulan 



pituus, täyteläinen hieman löysä runko, tasapainoiset kulmaukset, reippaat edestä hieman lyhyet liikkeet, tänään 
vain yksi kives löydettävissä, ei voida siksi sijoittaa. 
 
WALANOS SAMWISE GAMGEE 27567/16 s.14.4.2016 i. Fi & Ee & Lt Mva EeV-16 Triplet Yours Truly e. C.I.B 
C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. Reia Leikola-Walden 
Näyttelyt: Lahti PN 23.10. Tarja Löfman PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk 
vanha oikean tyyppinen urospentu, hyvä purenta, oikea pään pituus mutta vielä erisuuntaiset linjat, erinomainen 
eturinta ja täyteläinen runko, hyvä luuston vahvuus ja kulmaukset, tehokkaat liikkeet, mukava käytös. 
 
WESTTORPETS SUMMER RUSH 44005/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars Of 
Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen hyvin 
kehittynyt, tarpeeksi maskuliininen urospentu, erinomaista tyyppiä, kaunismuotoinen pää, hyvä ilme, hyvä kaula 
ja selkä, eturinta saa täyttyä, keskivahva luusto, hieman etuasentoinen lapa, hyvin kulmautunut takaosa, hieman 
pehmeä runsas turkki, tässä vaiheessa vielä ahdas alaleuka, takaliikkeissä hieman epävakautta, muuten liikkuu 
ok, miellyttävä luonne. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia JUN HYL. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Strong male, enough well balanced, could have stronger head with more defined stop, narrow underjaw, 
incorrect position of canine, correct topline, correctly developed body, loin short enough, correctly angulated, 
moved ok but could have more temperament, because of the faulty position of canine disqualification. 
 
WESTTORPETS SUMMER STORM 44002/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars Of 
Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong 
male, compact enough, head with strong enough muzzle, correct expression, enough neck, correct topline, 
broad deep body, balanced angulation, could have more parallel movement in front. Seinäjoki RN 15.5. Marjo 
Jaakkola JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, selvästi urosmainen, hyvä pää, 
hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, syvä rintakehä, antaa hieman pitkärunkoisen vaikutelman, 
kulmaukset voisivat olla voimakkaammat, hieman luisu lantio, liikkeiden tulee asettua. Kurikka RN 6.8. Pekka 
Teini JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoa selvästi kookkaampi uros jolla lupaavat 
liikkeet, erittäin miellyttävä käytös, hyvät pään linjat, vielä hieman kapea kallo, tummat silmät, hyvä ylälinja, 
melko voimakas rintakehä, hyvä rakenne takana, etuosa saa tiivistyä vielä, hienot käpälät. Seinäjoki KV 22.10. 
Tarmo Viirtelä JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aika kookas, hieno pää ja ilme, purenta ok, 
tumma silmien väri, hyvin kiinnittyneet korvat, riittävä kaula, hyvä etuosa ja eturinta, tiiviit tassut, syvä mutta 
lyhyehkö rintakehä, hieman kuroutunut alalinja, hyvä häntä ja vahva takaosa, kaunis karva, hieman jäykät 
etuliikkeet ja kyynärpäät ulkona liikkeessä, hyvä taka-askel ja käytös. 
 
WILLY WONKA Z CHALUPECKÉ LOUKY 16607/15 s.27.10.2014 i. Gb Sh Ch Gandalf of Merrily e. Hu & Cmku 
Mva Rihana Z Chalupecké Louky kasv. Milada Kubikova, Tsekki 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice strong male in excellent condition, correct head, could be better filled under the eyes, good volume, needs 
better proportions, should be stronger in back, could be more compact, movement needs better balance, not free 
enough, good coat, lovely temperament. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good headed masculine boy, soft expression, good depth of muzzle, 
good neck and shoulders, good bone, very neat feet, short deep body with big ribs, well angulated quarters with 
good width, sound and merry on the move. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali NUO ERI 1 SA 
PU3 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head, head planes could be more 
parallel, nice reach of neck, sufficient front angulation, strong ribcage, nice topline and tailset, correct rear 
angulation, would like a bit more drive in movement. 
 
 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka 
ja laadukas narttu jolla hyvät pään linjat, kaunis kaula, hieman raskaat lavat, erinomainen luusto ja täyteläinen 
rintakehä, voimakkaat kinnerkulmat, yhdensuuntaiset mutta kapeat takaliikkeet, tasapainoiset sivuliikkeet. 
 
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: Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pienehkö 
kevytrunkoinen narttu, kuono voisi olla vahvempi, samoin runko ja etuosa voisi olla kulmautuneempi, hyvä-
laatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, hieman lyhyt taka-askel. 
 
AAMUNKOITON HURRICANE Fi & Ee & Lt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 52836/13 s.4.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru 
Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light Dom Pérignon e. Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 



Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen VAL ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias kompakti kokonaisuus, tiivis ylälinja, kaula voisi liittyä sulavammin lapoihin, oikealinjainen pää, hyvät 
tummat silmät, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä vahva rintakehä, hyväasentoinen vahva lantio, hyvä 
vahva takaosa, hyvät viistot olkavarret, esiintyy iloisesti ja liikkuu tasapainoisesti, hyvä turkki ja hapsut. Jyväs-
kylä RN 20.3. Markku Kipinä VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomai-
nen, vahvarakenteinen kaunislinjainen narttu, hyvät kulmaukset, erinomainen turkin laatu, feminiininen pehmyt-
ilmeinen pää, täyteläinen kuono-osa ja hyvä purenta, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä sivuliikkeellä. Imatra KV 27.3. 
Rita Kadike-Skadina, Latvia VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice female, little bit over-
weight, nice feminine head, good topline, good volume, correct angulations, good tail, typical movement, lovely 
temperament. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nice feminine bitch, correct proportions, correct type of head and expression, correct neck and 
topline, well developed body, a bit straight upper arm, correct angulations behind, moves ok, correct tempera-
ment. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, narttumainen lyhytkuonoinen pää, hyvät lavat, kauniit tummat silmät, 
hyvä purenta, seistessä hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, hyvät kulmaukset, hyvä karva, hyvä 
lantio ja häntä, liikkuu riittävällä askelpituudella, saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Tampere KV 30.4. Annika 
Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kunde ha bättre utfyllt nosparti, 
feminint uttryck, välväld bröstkorg, högt hull, håller inte överlinjen, aktiv svans verkligen i rörelsen, full tillräckligt 
glansfull päls, inte riktigt championkvalitet idag. Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen VAL ERI 1 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä 
kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvät kulmaukset edessä ja takana, erittäin kaunis hyvä-
laatuinen turkki, liikkuu ja käyttäytyy hyvin. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erittäin feminiininen sievä pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, 
hyvä runko, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, kantaa hyvin itsensä liikkeessä. Joensuu KV 28.5. 
Virpi Montonen VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen narttu jolla hyvä pää, kaula ja 
rungon vankkuus, rungon mittasuhteiltaan saisi olla lyhyempi, tasapainoiset kulmaukset, riittävä eturinta, aavis-
tuksen jyrkkä lanne, liikkuu sivulta hyvin mutta takaa kovin leveästi, liikkeet saisivat olla tehokkaammat, 
kauniissa näyttelykunnossa. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 2 years old, good size and proportions feminine head, dark eyes, complete scissor bite, well set ears, 
good neck, shoulder and topline, correct tail, well angulated, quite leggy, chest well ribbed up, nice coat, moving 
well. Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen vahvarunkoinen narttu, kaunismuotoinen pää, tasapainoiset kulmaukset ja oikeat mittasuhteet, kaunis 
ylälinja, hyvälaatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, terveet liikkeet. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia 
VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, nice shape of head, dark 
eyes, well set ears, excellent neck and topline, correct angulations, well set and carried tail, standing parallel, 
good coat quality, balanced movement. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo VAL ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, löysää kaulanalusnahkaa, riittävä luusto, lavat saisi-
vat olla viistommat, riittävät takakulmaukset, melko pehmeä karva, liikerata saisi olla pidempi ja tehokkaampi, 
ylälinja saisi olla vakaampi, kaula ja ylälinja kärsivät lapojen asennosta, hyvä luonne. Riihimäki KV 4.9. Reia 
Leikola-Walden VAL ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, tasa-
painoinen keskivahva narttu, kaunis nartun pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä runko, erinomaiset sujuvat rodunomaiset liikkeet, erinomainen turkin laatu, iloinen luonne. Hämeenlinna 
RN 2.10. Elena Ruskovaara VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväraaminen narttu joka 
seisoo hyvin raajoillaan, hyvä nartun pää ja ilme, miellyttävä leveys eturinnassa, ylälinja ei nyt täysin vakaa 
liikkuessa ja häntä voisi olla tyylikkäämpikin liikkeessä, hyvin rakentunut takaosa, laadukas karva, liikkuu reip-
paasti, vähän leveästi edestä, keskipitkä sivuliike. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well made bitch with very feminine outlook, good head shape with 
pleasing eye and expresssion, very clean over the neck and shoulders, good body shape, very well muscled 
hindquarters, sound and happy on the move. 
 
AAMUNKOITON NEITI NÄKYMÄTÖN Lt & Ee JMva LvJV-16 48050/15 s.28.8.2015 i. C.I.E Cockergold I’m 
Still The Rockstar e. Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 13.3. Kirsti Louhi BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Vahvaluustoinen, reteesti esiintyvä narttupentu jolla feminiininen pää, oikea purenta, 
hyvä kaula ja ylälinja, pitkähkö lanneosa, hyvä rintakehän muoto ja syvyys, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu 
pitkällä askelmitalla. Helsinki PN 16.4. Rune Fagerström PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 
kk, hyvä koko, hyvä sukupuolileima, hyvät nartun mittasuhteet, hyvän mallinen pää, riittävä otsapenger, hyvät 
silmät, hyvä kaula, lyhyt olkavarsi, riittävä runko, turhan lyhyt lantio, riittävät takakulmaukset, sopiva luusto, hyvät 
pienet käpälät, liikkuu hyvin, hieman ylpeä hännästään. Vaasa KV 17.4. Leila Kärkäs PEN 1 KP VSP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, hyvä etuosa, toivoisin leveämmän kuonon, oikealinjainen pää, 
kauniit silmät, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä ylälinja, liikkuu erittäin hyvin tehokkaalla askeleella, erittäin hyvä 
karvan laatu, miellyttävä käytös. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, erinomaisessa lihaskunnossa, lupaava 
kaunispiirteinen pää, alas kiinnittyneet korvat, tiiviit luomet, hyvä purenta, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, 
tasapainoiset kulmaukset, hyvä viisto lantio, käyttää häntäänsä liikkeessä, kevyet joustavat liikkeet. Tampere 
KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 månader, mycket 
bra huvud, fint uttryck, tillräckligt kropp och benstomme, stark rygg, lite lång i länden, mycket bra päls, 
harmoniska rörelser. Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen PEN 1 KP ROP-pentu BIS1-pentu. Suhtautuminen 



tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvät kulmaukset edessä ja 
takana, erinomainen eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä raajaluusto, kääntää etukäpäliään hieman 
ulospäin, erittäin lupaava turkki, liikkuu erittäin hyvin ja käyttäytyy hyvin. Kotka PN 14.5. Maija Lehtonen PEN 1 
KP ROP-pentu RYP3-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, erinomaisen tyyppinen, hyvin raken-
tunut narttupentu, kaunisilmeinen oikealinjainen pää, tyylikäs kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko 
ja rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, vaivaton sujuva tehokas liike, tyypillinen iloinen käytös, hyvä karvan 
laatu. Joensuu KV 28.5. Virpi Montonen JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Ihastuttava juniorinarttu joka voisi olla mittasuhteiltaan aavistuksen lyhyempi ja hieman korkearaajaisempi, 
kaunis pää joka saa vielä täyttyä, tasapainoisesti kulmautunut, tähän ikään riittävä rungon vankkuus, liikkuu erin-
omaisella askelpituudella ja säilyttää ryhtinsä liikkeessä, erinomainen turkin laatu. Joensuu KR 29.5. Carl-
Gunnar Stafberg, Ruotsi JUN ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt 
helhet, 9 månader, fint feminint huvud, bra bett, bra uttryck, utmärkt överlinje, välutvecklad kropp för sin ålder, 
välvinklad, rör sig mycket bra, utmärkt päls. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old, good size and proportions, feminine head, dark eyes, complete scissor 
bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tailset, well angulated, good bone and feet, strong 
body, moving well. Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, oikean muotoinen ja ilmeinen pää, 
vähän löysää kaulanalusnahkaa, hyvä purenta, viiksikarvat puuttuvat, hyvä kaula, erinomainen vankka etuosa, 
hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, hyvä karvan laatu, erinomaiset liikkeet kaikkiin suuntiin, käyttää häntää 
erinomaisesti. Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pienehkö, vielä hieman kesken kehityksen oleva, rauhallisesti esiintyvä nuori narttu, oikeat mittasuhteet päässä 
ja rungossa joiden tulee vahvistua, hyvät kulmaukset, oikealaatuinen turkki, terveet liikkeet, tarvitsee aikaa 
aikuistuakseen. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Enough good body proportions, correct shape of head, nice dark eyes, well set ears, good neck and 
topline, correct angulations, well set and carried tail, good coat quality, well balanced movement for her age. 
Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hivenen pitkä, hyvä 
luusto, hyvä purenta, riittävät etukulmaukset, hyvä rintakehä, hieman luisu lantio, takakulmauksia voisi olla 
enemmän, hyvälaatuinen karva, leveät hieman jäykät etuliikkeet, hyvä luonne. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro 
JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 months old, very good type, should be more compact 
overall, very nice feminine head and expression, well set ears, excellent neck, topline and tailset, too long in loin, 
well angulated front and rear, needs more forechest and deeper ribcage, excellent substance for age, excellent 
temperament, moves very well. Riihimäki KV 4.9. Reia Leikola-Walden JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Pieni narttu jolle toivoisin hieman vahvuutta, viehättävä pää, kaunis kaula, hieman kevyt luusto, 
tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen hyvä runko joka voisi olla lanneosasta lyhyempi, yhdensuuntaiset sujuvat 
iloiset liikkeet, hyvä turkin laatu, tänään hieman bikineissä, iloinen luonne. 
Taipumuskokeet: Pielavesi 23.7. Kati Huovila SPA 1. 
 
AAMUNKOITON NEITO RAJATON 48053/15 s.28.8.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. 
Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Hämeenlinna PN 23.4. Jaana Hartus PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Aavistuksen pitkälinjainen, ikäisekseen voimakasrunkoinen narttu, hyvä kaula ja ylälinja, varsin lupaava 
pää, selvä stoppi ja hyvä kulma, tasapainoiset riittävät kulmaukset, voisi olla hieman hoikempi, oikea askelmitta. 
Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bitch of 
quite a nice type, would like more spring of ribs, could have a stronger foreface, a bit straight in front, would like 
more neck and presence, good quarters but falls off too much over the croup, moves quite well but a bit narrow 
in front. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungol-
taan ja karvaltaan hyvin keskentekoinen, raajaluustoltaan sopiva narttu, narttumainen tarpeeksi vahvakuonoinen 
pää, hyvin solakka, täyttymätön ja matala rintakehä, kevyttä runkoa korostaa tässä vaiheessa niukka karva, 
eturinta tarvitsee täytteen ja pään linjat saavat asettua, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä ja sen 
vuoksi tässä vaiheessa liikkeet ovat kovin huolimattomat, tarvitsee aikaa, oikea-asentoinen häntä ja reipas 
käytös. 
 
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: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, 
tiivis kompakti kokonaisuus, hyvä ylälinja, oikealinjainen pää, hyvät tummat silmät, pehmeä ilme, hyvä huulilinja, 
hyvä eturinta, viistot joskin lyhyet olkavarret, tilava rintakehä, jyrkkä lantio, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä 
turkki ja hapsut, etuliikkeessä löysyyttä, reipas sivuaskel, kauniisti kannettu häntä. Tampere KV 30.4. Annika 
Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminint huvud, fint uttryck, bra pro-
portioner, bra bröstkorg, lite extra vik, aktiv svans, låga fina haser, bra päls, aktiv och flexibel i rörelse. Kuusamo 
RN 16.7. Harri Lehkonen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pönäkässä kunnossa 
esitetty narttu, feminiininen pää, hyvät kulmaukset ja mittasuhteet, oikealaatuinen turkki, esiintyy iloisesti, olisi 
edukseen jäntevämmässä kunnossa, terveet liikkeet. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia AVO ERI 3 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, compact, nice dark eyes, well set ears, 
excellent neck and topline, excellent front, well set and carried tail, excellent angulations, standing parallel, 
excellent coat quality, balanced movement. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara AVO ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin narttumainen, viehättävästi käyttäytyvä, tilavarunkoinen narttu jolla keski-
vahvat raajat, hyvä eturinta, keskipitkä kaula ja hyvät takakulmaukset, ylälinja saisi olla liikkuessa vähän napa-



kampi, narttumainen pää jossa hyvät linjat, tarpeeksi täyttynyt kuonon tyvi, hyvät takaliikkeet, tarpeeksi ulottuvat 
edestä, hyvä karva. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Good type of bitch with very pleasing head and expression, good width of chest with plenty of heart 
room, good ribs, firm topline, presented in very good coat and condition, happy on the move, just prefer a little 
width on the hindquarters. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excelente hembra azul ruano, muy buenas proporciones de cabeza, muy buena mirada y ojos, 
excelentes anteriores, excelente arco de costillas, excelente grupa, hembra con substancia, fuerte, con tipico 
movimiento, muy buenas condiciones. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja AVO ERI 4 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty well proportioned bitch, well placed ears, strong neck, excellent front and 
hind angulations, good ribcage, good quality coat, cocker movement. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen AVO 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman kevyt luusto, kaunis feminiininen 
pää, hieman lyhyt kaula sekä kaulanahkaa, erittäin hyvä eturinta ja rintakehä, riittävät kulmaukset edessä ja 
takana, matala hännän kiinnitys, hyvälaatuinen riittävä turkki, hyvät sivuliikkeet joskin pyöristää selkää liikkees-
sä, hieman ahtaat takaliikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very feminine bitch, balanced in her details, lovely head and expression, a bit light bone, moves 
well. 
Taipumuskokeet: Kuopio 3.9. Jaana Heiskari SPA 0.  
 
ADELLA 41253/15 s.8.7.2015 i. Heart Rock The Living Daylights e. Spectrolite’s Blue Rain kasv.  
Näyttelyt: Kalajoki RN 27.8. Tanya Ahlman-Stockmari JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tilavarunkoinen, ei tänään parhaassa karvapeitteessä esiintyvä narttu jolle toivoisin pehmeämmän ja täyteläi-
semmän kuono-osan ja paremmat korvat, niukasti kulmautunut edestä, kokoon riittävä raajaluusto, rauhallinen 
hieman ujosteleva käytös, liikkuu hyvin edestä. 
 
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: Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä hieman 
kevytrakenteinen, hyvän kokoinen narttu, oikean muotoinen pää, raajat saisivat olla kulmautuneemmat ja etu-
rinta vahvempi, hyvälaatuinen turkki, esiintyy reippaasti, hieman lyhyt etuaskel. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 6.8. Virpi Väisänen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Stella on avoin 
cockerineiti, joka tulee innolla tutustumaan vieraisiin ihmisiin; muut koira eivät ole Stellalle ongelma. Haku ja 
laukaus: hyväksytty. Stella tekee sopivalla laajuudella töitä hakuosuudella; tahdikas haku tapahtuu sopivalla 
etäisyydellä ohjaajasta; laukauksesta pysähtyy, tuumailee hetken ja jatkaa työskentelyä; kivaa menoa. Jäljestys: 
hyväksytty. Jälkityö on hieman häseltävää ja Stella etenee siksakilla jäljen päällä; kulman rengastaa ja kaadolle 
päästään; kaadon Stella nuuskii mielenkiinnolla. Vesityö: hyväksytty. Stella menee suoraviivaisesti veteen ja tuo 
riistapukin ohjaajan käteen; hieno suoritus. Tottelevaisuus: hyväksytty. Stella on hyvin ohjaajan hallinnassa. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Stella näytti tänään reipasta työskentelyä maastossa; se selvästikin pitää metsää 
toisena kotinaan, joten eväitä lajin harrastamiseen pidemmällekin on. 
 
ALLWAY'S SELFIE 19681/15 s.13.2.2015 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Fi & Ru Mva RkfV Fi Jva Allway’s 
Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk 
vanha, feminiininen kokonaisuus, yleisvaikutelmaltaan hieman matalaraajainen, oikeat pään linjat, riittävä kaulan 
pituus, esitetään tänään hieman pulskassa kunnossa, toivoisin kokonaisuudessaan enemmän kulmauksia eteen 
ja erityisesti taakse, eturaajojen liike saisi olla yhdensuuntaisempi, juniorinarttu jonka tulee tasapainottua iän 
myötä. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming 
girl of excellent size, type and balance, beautiful head, feminine expression, excellent neck and shoulders, nice 
legs and feet, compact body, lovely rounded ribs, moves very soundly, showing lovely temperament. 
Taipumuskokeet: Vieremä 4.9. Jaana Heiskari SPA 1. 
 
ALLWAY'S SHOT OF LOVE Fi Jva 54179/13 s.18.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. Fi & Ru Mva RkfV Fi Jva Allway’s Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja 
Susanna Pikkarainen 
Jäljestämiskokeet: Rautalampi 15.5. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Hyvin ohjattu ja 
merkattu lähtö, Nella aloittaa innokkaasti maavainulla ja polveileva jäljestys etenee koko matkan hyvin jäljen 
suunnassa, alussa pari linnun hajun tarkistusta, joista ripeästi takaisin; ensimmäinen kulma tarkasti, katkolla 
Nella huomaa veren lopun ja tekee ensin kapean pitkän haun eteen ja toisen sivulle, josta palatessa osuu veren 
alkuun, kolmas kulma tarkasti; neljännellä osuudella Nella tarkastelee riistaeläimen makuun tuntumassa tovin 
molemmin puolin ja jatkaa itsenäisesti mutta makuu jää merkkaamatta; muista makuista kaksi merkataan hyvin 
ja yksi ohi; kaatoa jää tutkimaan; erinomainen ensimmänen VOI-luokan jäljestys. Karvia 21.5. Aila Hauskamaa 
VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Nella ohjataan tarkasti jälkityöhön, siitä alkaa iloinen vauhdikaskin 
jäljestys pääosin maavainulla; jokaisella osuudella pieni pyörähdys jäljen tuntumassa, muuten aivan jäljen 
päällä; viimeisellä osuudella pidempi pisto, jolta palataan pienellä muistutuksella; makuista merkataan kaksi 
hyvin pysähtyen, yksi nopeasti nuuhkaisten, yksi ohi; katkokulma (ensimmäinen) tehokkaasti, nopea uuden alun 
löytö, muut kulmat tarkasti; hieno jälkipari, jossa ohjaaja saa luottaa koiraansa. Perho 5.6. Kari Hyytiäinen VOI 1 
(a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Alkumakaus tutkitaan, koira jäljestää pääosin maavainulla terhakkaasti 
jäljen päällä risteillen ja etenee sopivaa vauhtia; tekee muutaman pienen tarkistuksen jäljen sivuille; katkokulman 
jälkeen hieman laajempi tarkistuslenkki, kulma pienellä tarkistuksella, muut tarkasti jälkeä pitkin; makauksista 



yhden merkkaa hyvin nopeasti, muut selvästi; sorkkaa nuuhkii. Kiuruvesi 14.8. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-11, 
c-10, d-9 e-3, f-4 = 43 pist). Alkumakaus tutkitaan ja alkaa pääosin ilmavainuinen jäljestys jäljen päällä risteillen 
ja sopivalla vauhdilla edeten, tekee tarkistuksia jäljen sivuille; katkokulma oikaistaan suoraan veretyksen alkuun, 
muut kulmat jälkeä myöten; makauksista yhden ylittää, kaksi ohittaa ja yhden merkkaa; sorkasta ensin sivusta 
ohi, mutta palaa jälkeä myöten ja ottaa sorkan suuhun. 
 
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 & Ru Mva RkfV Fi Jva Allway’s Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias 
kompakti kokonaisuus, kaula saisi liittyä hieman sulavammin lapoihin, kaunislinjainen pää, tummat silmät, avoi-
met luomet häiritsevät ilmettä, hyvä huulilinja, erinomainen eturinta, hyvä tilava rintakehä, hieman kapea luisu 
lantio, tasapainoinen raajarakenne, erinomainen turkki ja hapsut, yhdensuuntainen edestakainen liike, sivu-
liikkeessä taka-askel saisi olla tehokkaampi, kauniisti kannettu häntä. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta 
KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, oikealinjainen pää, hyvä 
ilme, kaula saisi olla pidempi, hyvä eturinta, keskivahva luusto, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä 
runko, ei tänään täydessä karvassa, reipas luonne, turhan korkea häntä liikkeessä, liikkuu iloisesti mutta lyhyellä 
askeleella. Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva-
runkoinen narttu, hyvän muotoinen pää, hieman avoimet silmät, hyvät kulmaukset, oikealaatuinen turkki, terveet 
liikkeet, esiintyy reippaasti. 
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 10.7. Ilkka Niemi AVO 0 (0 pist). Pirre nuuhkii alkumakauksen ja lähtee innok-
kaasti jäljelle; edetään maavainuisesti hyvin jälkeä pitkin vähän matkaa, mutta vähän ennen ensimmäisen 
osuuden puoliväliä siirrytään jäljen sivuun haistelemaan muita mielenkiintoisempia hajuja; edetään pitkään jäljen 
sivulla sen suuntaisesti, lopulta tullaan jäljelle mutta ylitetään se noteeraamatta, tuomitaan hukka; palautuksen 
jälkeen poistutaan taas pian jäljeltä, toinen hukka; sama toistuu vielä ennen ensimmäistä kulmaa, tuomitaan 
kolmas hukka ja koe keskeytetään; tullaan harjoitellen kaadolle; kehujen saattelemana Pirre jäljestää hyvin kaksi 
viimeistä osuutta; Pirre osaa mutta ei aina halua. Kolari 21.8. Sari Nuolikoski AVO 2 (a-4, b-7, c-8, d-9, e-3, f-3 = 
33 pist). Pirre haistelee alkumakuun ja ohjataan jäljelle, alkaa sopivavauhtinen maa- ja ilmavainuinen jäljestys, 
joka aaltoilee jäljen molemmin puolin; ensimmäisellä osuudella vain muutama pieni tarkistus jäljen sivuun, 
kulmalla olevalla makuulla hidastaa, kulma tarkasti; toinen osuus jälkitarkasti, toisen osuuden puolessa välissä 
laaja tarkistus, joka vaatii kehoituksen palatakseen jäljelle, toisen kulman oikaisee ja makuu jää merkkaamatta; 
lähtee kolmannella osuudella laajalle tarkastukselle ja verijälki jää unholaan, joudutaan palauttamaan puhtaalle 
jäljelle, ensimmäinen hukka; palautuksen jälkeen hetken matkaa hyvin jäljellä ennen seuraavaa tarkastusta, 
josta palaa takaisin suoraan sorkalle hieman sivusta; alku oli erittäin hyvää jäljestystä, kokemuksen karttuessa 
kiinnostus muuhun vähenee. 
 
ALLWAY'S SUNNY SMILE C.I.B Fi & Ee Mva EeJV-07 39577/06 s.5.6.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. C.I.B 
Fin & Ee & Se(n) Mva Allway’s Shakira kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET BIS3-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head at all the points, strong neck, level topline, excellent 
ribs, compact body, very nice angulations, lovely coat, moves freely and happily, couldn’t believe she’s 10 years 
old, congratulations to owner for condition of dog. Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen VET ERI 1 SA PN2 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, vahva, hyvin säilynyt 10-vuotias narttu, 
kaunis pää ja ilme, hyvin kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, hyvälaatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, 
terveet liikkeet. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sweet tan colour, slightly biggish but still in balance, pretty head and expression, correct neck and shoulders, 
nice legs and feet, rounded ribs, super topline, tailset and tail carriage for her age, sound mover, well presented. 
Kalajoki RN 27.8. Tanya Ahlman-Stockmari VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-VET BIS1-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat yhdensuuntaiset pään linjat omaava narttu, kaunis pehmeä ilme, erinomaiset 
korvat ja kaula, lanneosa saisi olla hieman lyhyempi liikkeessä, ikäisekseen hyvä karvapeite, liikkuu hyvin. 
 
ALLWAY'S SURPRISE 19679/15 s.13.2.2015 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Fi & Ru Mva RkfV Fi Jva Allway’s 
Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 
kk vanha, riittävän raajakorkeuden omaava narttu, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät silmät, oikea kaulan pituus, 
selvä säkä, hyvin rakentunut edestä ja tilava runko, oikealaatuinen karvapeite, oikea hännän käyttö, liikkuu 
tasapainoisesti. Raahe RN 23.1. Paavo Mattila JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
rakentunut nuori narttu, hyvä pää, hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, köyristää hieman lanneosaa, riittävät 
kulmaukset, hyvä karva, hieman lyhyet takaliikkeet, liikkeessä aavistus takakorkeutta, miellyttävä käytös. 
 
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: Joensuu KV 28.5. Virpi Montonen NUO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista tyyppiä oleva kaunislinjainen narttu jolla kaunisilmeinen pää, hieman lyhyt kaula, tasapainoisesti 
kulmautunut, ok eturinta, erinomainen rungon vankkuus, erinomainen karvan laatu mutta ei ihan parhaassa 
näyttelykunnossa tänään, liikkuu hyvällä askelpituudella rytmikkäästi. 
 
ALLWAY'S TRICK OR TWO 50336/14 s.13.9.2014 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Allway’s Tan Dooris kasv. 
Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 



Näyttelyt: Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, 
mittasuhteiltaan oikea, sopiva koko, sievä hieman kevytpiirteinen pää, kauniit tummat silmät, erinomainen 
eturinta, hyvä rintakehän tilavuus, riittävä luuston vahvuus, kohtuulliset kulmaukset, hieman kipittävät ja kiireiset 
liikkeet, hyvä turkin laatu, miellyttävä käytös. 
 
ALLWAY'S WHOLE LOTTA ROSIE 34442715 s.24.5.2015 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. Two Pine’s Illusion Of Hug kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Sotkamo RN 30.7. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, kuono-osa voisi olla voimakkaampi, erinomainen kaula, hyvä ylä-
linja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, upea runko, kaunis karva, liikkuu ja esiintyy hyvin, miellyttävä luonne. 
 
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 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias 
narttu, voisi mittasuhteiltaan olla hieman lyhyempi, raajaluustoa tarvitaan lisää, hyvä pään pituus ja linjat, riittävä 
otsapenger, tummat silmät, avoimet luomet häiritsevät ilmettä, hyvä eturinta, hieman ulkokierteiset eturaajat, 
hyvä rungon tilavuus, pitkä lanneosa, tasapainoinen raajarakenne, kauniisti kannettu häntä, sivuliikkeessä taka-
askeleen tulisi olla tehokkaampi, niukat hapsut, hyvin esitetty. 
 
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 23.1. Paavo Mattila AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen 
narttu joka voisi olla hieman korkearaajaisempi, miellyttävä ilme, kaunis kaula, hyvä runko, hyvin kulmautuneet 
raajat, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. 
 
ANCER’S VICTORIA’S BEAUTY 43430/14 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: Kangasniemi KR 5.5. Lena Danker NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kohta 2-
vuotias feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä kallo, hieman pitkä otsapenger, kauniit silmät, hyvät korvat, 
purenta ok, toivoisin parempaa alaleukaa, pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, hyvä rintakehän muoto, riittävät 
pakarat, sopiva luusto, liikkuu iloisesti, käyttää häntäänsä oikein, ahdas takaa. 
 
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 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice female, good condition, correct proportions, very feminine head, muzzle could have more volume, good 
volume of body, needs better angulations behind, strong back and loin, movement could be more free, good 
coat. Lahti KV 2.4. Johan Juslin NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen narttu, 
kuono-osa liian lyhyt ja voimaton, lyhyt kaula, seisoo ja liikkuu ahtaasti edestä, kaunis ylälinja, haluan voimak-
kaamman takaosan, hyvä turkin laatu. Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunis narttu jolla hyvät mittasuhteet ja kaunisilmeinen pää jossa kuono-osa voisi olla täyteläi-
sempi, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä 
käytös. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko, 
riittävät mittasuhteet, hyvä kallo ja kuono, huulet saisivat olla täyteläisemmät, hyvä purenta, silmät ja korvat, 
riittävä kaula, pysty lapa, hyvä olkavarsi, niukat takakulmaukset, puutteellinen eturinta, hyvä rintakehä, kevyt 
luusto ja litteät käpälät, riittävä karvapeite, liikkuu yhdensuuntaisesti mutta kovin lyhyellä askeleella ja ylälinja 
saisi olla seistessä ja liikkeessä parempi. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 30.6. Liisa Pajala SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Imatra 11.6. Heikki Vesikko AVO – (0 pist). Ohjattu lähtö, edetään krepiltä siksak-kuviolla 
jäljen päällä noin 50 metriä, jäljestysnaru tarttuu kiinni oksaan ja aiheuttaa nykäisyn, tällöin eteneminen muuttui 
määrätietoiseksi poistumiseksi jäljeltä, saa hukan; edetään noin 100 metriä, siinä kanalintupoikasparvi oli 
mennyt jäljen poikki, tarkasteltiin poikueen jälkiä, se tuotti hukan; edettiin jälleen noin 50 metriä, tuli oksennus 
eikä jälki enää kiinnostanut kuten aiemmin, tehtiin kakit, tällöin ohjaaja ilmoitti kokeen keskeytyksen ja koe 
päättyi. Imatra 12.6. Riitta Helle AVO 3 (a-1, b-1, c-1, d-14, e-3, f-1 = 21 pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu 
mitä tutkitaan yhdessä ja sitten lyhyellä liinalla ohjaten matkan, jälkeä edetään pääosin maavainulla jäljellä tai 
aaltoillen sen molemmin puolin; noin 50 metriä edettyä koiran olemus muuttuu ja jokin metsästä kirsuun tuleva 
tuoksu saa pälyilemään ja hakemaan turvaa ohjaajasta, kehoituksista huolimatta jäljestys ei jatku, ensimmäinen 
hukka ja uusi alku vähän edempää; matka jatkuu edelleen arastellen ja pälyillen, ennen kulmaa tehdään vielä 
useampi isompi lenkki jäljen sivuilla, kulmalle suoraan ja kulma vain liinan mitan takatarkistuksella; toinen osuus 
sujuu jo reippaasti ja hyvin jäljellä, kulmalle suoraan ja kulman mukaisesti, kulman jälkeen pyöritään taas 
runsaasti jäljen sivuilla; kolmannella osuudella taas runsaasti pyörimistä ja kehoituksia; kaadolle suoraan mikä 
kiinnosti; makaukset merkattiin hyvin; tänään runsaat kehoitukset pudottavat yhden hukan lisäksi palkintosijaa; 
lisää harjoitusta, välillä sieltä jo kuoriutui reipas jälkikoira. 
 
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 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Very compact and honest bitch, scores for her busy active movement, pleasing feminine head and kind 



eye, very impressed with her strength of ribcage and shortness of back, correct silky and well presented coat, 
good angulated quarters, on the move very merry and active, could be tighter in front. 
 
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 
Rallytoko: Vantaa 26.6. Iiris Harju VOI 0. Lahti 30.7. Taru Leskinen VOI – (0 pist). 
 
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: Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
size, feminine general appearance with kind expression, she has overbite, good shoulders, long upper arm, 
excellent forechest, well ribbed up, little short croup, low tailset, moderate hind angulation, very kind 
temperament, in movement her croup is above withers and step is without power, nice coat. 
Jäljestämiskokeet: Sauvo 8.5. Taina Ketola AVO 3 (a-2, b-4, c-5, d-11, e-3, f-2 = 27 pist). Alkumakuu nuuhki-
taan tarkasti luvan saatuaan ja innokkaasti vetäen jälkityöhön; alkukrepityksen jälkeen poiketaan riistapolulle, 
palaa jäljelle mutta vauhdilla yli ja jatkaa riistapolkua hukkaan asti; uuden alun jälkeen alkaa mallikas maavainui-
nen jälkityö jarrutettuna, tarkastelee pariin otteeseen riistapolkuja, oikeaan aikaan annetut kehoitukset tuovat 
takaisin jäljelle, makauksen merkkaa erinomaisesti, kulma laajalla kaarrolla; toinen osuus taas hienosti, välillä 
ilmavainulla jäljen alapuolella, makaus merkataan, kulma pienellä kaarrolla, avoimella kallio-osuudella alkavat 
tarkistukset, toinen hukka; loppuosuus taas erinomaista maavainuista jälkityötä; sorkalle suoraan, jää nuuhki-
maan; tänään lukuisat riistan jäljet toivat haastetta. Tarvasjoki 8.8. Virpi Solla AVO 0 (0 pist). Halla ohjatusti 
jäljelle ja alkumakuun jälkeen alkaa jälkityö maa- ja ilmavainua käyttäen; ennen ensimmäisen osuuden puolta-
väliä Halla lähtee päättäväisesti ilmavainulla riistan hajun perään ja uuden alun jälkeen Hallaa jää vielä vaivaa-
maan riistan haju ja se lähtee uudelleen määrätietoisesti riistan perään; näistä molemmista tuomitaan hukat; 
ensimmäisen makauksen osoittaa, kulma tarkastuslenkillä; toista osuutta seurataan jälkitarkasti kunnes riista 
saa Hallan taas unohtamaan verijäljen ja tuomitaan kolmas hukka; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti; mukava-
vauhtista ja jälkitarkkaa työtä, mutta riista vie tänään voiton verijäljestä. Oripää 28.8. Taina Ketola AVO 1 (a-6, 
b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Alkumakuu nuuhkitaan, ohjattu lähtö, alkaa maa- sekä ilmavainuinen maas-
toon sopivavauhtinen itsenäinen jälkityö; ensimmäisellä osuudella yksi pieni tarkistus jäljen läheltä lähteneen 
metsäkanalinnun kohdalla, ohjaajan oikea-aikainen kehotus palautti koiran jäljelle; toisella osuudella muutama 
pieni tarkistuspisto tai -lenkki, metsäkanalinnun lähtö ei aiheuttanut toimenpiteitä; kolmannella osuudella vain 
pari pientä pistoa; makaukset merkattiin, kulmat tarkasti; erinomainen jälkipari. 
Luonnetesti: Kaarina 15.10. Jorma Lankinen ja Carita Koskinen LTE (69 pist). 
 
ASVINA JUST AS ADORABLE 48862/14 s.21.8.2014 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca’s Milk N’Toast And Honey e. 
Asvina Holy Case kasv. Minna  Salo 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva-
luustoinen hyvän kokoinen narttu jolla saisi olla pidempi rintakehä ja voimakkaammat kulmaukset, hyvät pään 
linjat, hyvä purenta, silmät ja korvat, lyhyehkö kaula, hyvä turkin laatu, saisi olla voimakkaammin värittynyt, 
korkealla kannettu häntä, liikkeessä löysä edestä. 
 
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  
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegantti, 
hieman kuivassa kunnossa esitetty narttu, pehmeäilmeinen pää, hieman pystyasentoinen lapa, melko kapea ja 
matala rintakehä, hieman pitkä lanneosa jonka tulisi olla leveämpi, riittävä luusto, kapeat takaliikkeet, joustavat 
sivuliikkeet, iloinen esiintyjä. 
Jäljestämiskokeet: Oripää 22.5. Markku Sällylä VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Ohjatusti jäljelle, 
etenee miellyttävää vauhtia jälkitarkasti; ensimmäinen kulma on katkokulma ja sen rengastaen kahdesti, toisen 
kierroksen melko laajasti; kolmannella osuudella pisto jäljeltä mutta palasi kehoituksella takaisin; makuista 
kolmas vierestä, muut merkataan; muut kulmat hienosti; tulee kaadolle, jonka ottaa ilmavainulla, muuten etenee 
maavainua käyttäen; ottaa kaadon suuhunsa; erinomainen suoritus. Tarvasjoki 20.6. Marko Aaltonen VOI 0 (0 
pist). Lähtö tutkitaan, ohjataan jäljelle, koira aloittaa vahvasti ilmavainuisen jälkityön, joka muuttuu pian vahvasti 
maavainuiseen riistan jäljitykseen; ensimmäisen osuuden puolivälissä kahdesti tarkasteluja niin pitkään, että 
palautetaan; ensimmäisellä kulmalla jälleen jäljen sivuun ja koe keskeytetään; ensimmäinen makuu merkittiin; 
riista kiinnosti tänään enemmän. 
 
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 
Luonnetesti: Karkkila 23.4. Pirjo Ojala-Laine ja Auli-Riitta Kiminki LTE (114 pist). 
 
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: Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pleasing type, good head shape with good dark eye and pleasing expression, well made front with good depth of 
chest, excellent spring of rib, good strength of loin, on the move she moves with excellent reach and drive. 
 



BAYSWAY BLUE RONNIE Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva 58311/11 s.3.6.2011 i. Bruno Prince e. Ie JMva 
Baysway Blazing Kate kasv. William McEntee, Irlanti 
Näyttelyt: Hamina KV 22.5. Arja Koskelo AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, feminiininen kokonaisuus, kaunis pää, hieman vaaleat silmät, riittävä luusto, hyvin kehittynyt eturinta, 
oikean mallinen rintakehä ja kaareutuneet kylkiluut, hieman jyrkkä lantio, tasapainoiset kulmaukset, toivoisin 
hieman pidemmän kaulan, erinomaisen tehokkaat liikkeet joissa riittävä ulottuvuus ja takapotku. Iitti RN 29.5. 
Reia Leikola-Walden AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
erinomainen naisellinen narttu jolla viehättävä kaunisilmeinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, 
tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko, liikkuu tasapainoisesti ja rodunomaisesti, esiintyy kauniisti vapaasti, 
kaunis turkki, hyvä luonne. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 24.7. Arto Kylmälä VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-2, f-4 = 42 pist). Rauhoitettu 
lähtö, Tekla jäljestää osin ilmavainua käyttäen, jonka vuoksi ajoittain edetään jäljen sivussa; kaikilla osuuksilla on 
muutamia suunnantarkistuksia, muutoin edetään jäljellä tai tuntumassa; ensimmäinen kulma, jolla myös katko, 
aiheuttaa joitakin tarkastusrengastuksia, toinen kulma laajalla rengastuksella, kolmas kahdella pienellä tarkistuk-
sella; makuista kaksi ensimmäistä selvästi ohi, kolmas vierestä nuuhkaisten ja viimeisen ensin nuuhkaisee ja jää 
varmistamaan, että makaus huomattiin; kaadon ensin ohittaa, mutta huomaa työn jääneen kesken ja palaa kaa-
don viereen, voisi osoittaa olevansa kiinnostuneempi sorkasta, luvan saatuaan ottaa sorkan suuhunsa. Pyhtää 
14.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-3, f-5 = 44 pist). Ohjattu lähtö, Tekla jäljestää mukavaa 
kävelyvauhtia jäljen päällä, jäljellä tehdään pari pientä ja yksi isompi tarkistuslenkki; makauksista Tekla huomioi 
kolme vauhtia hiljentäen ja yhden nopeasti pysähtyen; ensimmäinen ja kolmas kulma laajalla kaarroksella ja 
toisella kulmalla oleva katko kaartaen; kaadolle tullaan suoraan ja koira jää sitä nuuskimaan. 
 
BELL’MANO BELLA NOTTE Fi Jva 33831/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl & Lv & 
Balt 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 23.4. Riitta Niemelä KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, 
feminiininen narttu, melko pieni kokonaisuus, hyvä pään pituus, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, 
kauniit tummat silmät, hyvä rungon tilavuus, erinomainen eturinta, kokoon sopiva luuston vahvuus, kohtuullisesti 
kulmautunut, varsin kevyet liikkeet ja antaa tänään hieman raskaan vaikutelman, hyvä turkin lattu, reipas käytös. 
Jäljestämiskokeet: Iitti 1.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-12, e-3, f-5 = 44 pist). Ohjattu lähtö, 
Bella jäljestää maavainulla reipasta kävelyvauhtia; toisella ja kolmannella osuudella tehdään tarkastuslenkit, 
muutoin jäljestys etenee jäljen päällä; kaikki makaukset merkataan hienosti pysähtyen; ensimmäinen kulma 
rengastaen ja toisella kulmalla oleva katko teettä runsaasti työtä, veretyksen jatkoa etsitään ensin rengastaen ja 
lopulta ihmisjälkiin tukeutuen, kolmas kulma hyvin; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti. Luumäki 15.5. Heikki 
Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Bella tutkii alkumakauksen ja aloittaa 
jälkityöhön sopivavauhtisen jäljestyksen; työtä tehdään pääosin jäljen päällä tai aivan sen välittömässä läheisyy-
dessä; katkokulma selvitetään parilla laajalla tarkastuslenkillä, muut kulmat jälkinarun mittavalla lenkillä; kaikki 
makuut osoitetaan hyvin pysähtyen ja tutkien; kaadolle tullaan suoraan, sorkkaa tutki ja jää viereen; hieno suora-
viivainen ja hyvin etenevä suoritus. Iitti 27.7. Jarno Hynninen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-14, e-3, f-3 = 39 pist). Ohja-
tusti alkuun, makauksen nuuhkiminen ja ripeästi matkaan; ensimmäisen osuuden puolivälissä koira menee ohi 
makauksen pitkille lenkeille jäljen sivuun, palaa makaukselle ja jatkaa toiselle puolelle jälkeä, ei osaa palata, 
hukka; sitten matka jatkuu hyvin jäljellä lähes loppuun, jossa taas laajat tarkastelut, mutta verijälki löytyy; men-
nään sorkalle, joka pienen mietinnän jälkeen tutkitaan; kulmat selviävät käännöksellä, katko millintarkasti jäljen-
tekijöiden jälkiä pitkin; makaukset koira osoittaa; ahkera, innokas ja tarkka jäljestäjä, joka joutuu välillä hake-
maan verijälkeä muiden jälkien seasta. Luumäki 7.8. Mari Myllynen VOI 1 (a-5, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 45 
pist). Koira tutkii lähtömakauksen, josta ohjattuna reipasvauhtiseen pääosin maavainuiseen jäljestykseen; koko 
jäljestyksen aikana tehdään vain yksi pisto ja lenkki, muutoin mennään jäljellä tai sen välittömällä tuntumalla; 
makauksista merkataan vain viimeinen kunnolla, muut vain noppaisten; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää 
jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen, toinen ja kolmas kulma rengastaen; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään 
pisteisiin vaikuttaa tarkistelut ja hutaistut makaukset; äänetön hieno suoritus koirakolta. Iitti 21.8. Esa 
Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-8, c-9, d-10, e-3, f-4 = 40 pist). Koira aloittaa alkumakuulta reippaan maavainuisen 
jäljestyksen, joka etenee aivan jäljen tuntumassa; ensimmäinen osuus ja kulma tarkasti; toisella osuudella 
pienehköjä tarkistuksia, katkokulma rengastamalla veretyksen päästä; kolmannella osuudella koira tekee 
avoimella paikalla riistan jälkien kohdalla useita rengastuksia, joilta kuitenkin palaa jäljelle itsenäisesti; makuista 
maltetaan tänään osoittaa vain yksi, joka viimeisen osuuden tavoin vaikuttaa pisteisiin alentavasti; kaadolle suo-
raan ja se kiinnostaa koiraa; varma suorittaja, johon ohjaaja luottaa täysin. Kouvola 4.9. Ilkka Niemi VOI 1 (a-6, 
b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Bella nuuhkii alkumakauksen ja lähtee määrätietoisesti jäljelle; edetään maa-
vainulla sopivaa vauhtia muutoin tarkasti veriuralla, mutta kolmannen osuuden loppupuolella tehdään laajeneva 
tarkastusspiraali kuusitaimikossa, lisäksi tehdään kuusi aivan pientä kaarrosta jäljen sivuun, näistä yhdellä 
makaus ohittuu vierestä; ensimmäinen makaus merkataan selkeästi, kahdella makauksella merkkaus olisi ollut 
selkeämpi jos pysähdys olisi kestänyt pidempään; katkokulmalla tutkittiin ensin veretyksen lopun tausta ja 
sivustat määrätietoisesti kolmella pienellä silmukalla, sitten sujuvasti veretyksen alkuun, ensimmäinen kulma 
jäljen mukaisesti, viimeisen takana aivan pieni suunnan varmistussilmukka; Bella jää kaadolle. 
 
BELL’MANO BLUE NIGHT QUEEN 33832/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl & Lv & 
Balt 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: Kangasniemi KR 5.5. Lena Danker NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kohta 2-
vuotias narttu jolla hyvät mittasuhteet, kauniit linjat päässä, kauniit silmät, purenta ok, hyvä huulilinja, turhan 
löysää kaulanahkaa, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, lihaskunto saisi olla kiinteämpi, sopiva luusto, 
oikea karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti mutta hieman laiskasti, toivoin hieman lisää asennetta. Mikkeli RN 
6.8. Riitta Niemelä AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivisrakenteinen, lähes neliömäinen 
narttu, feminiininen pää, hieman kookkaat silmät, erinomainen runko, soöpiva luuston vahvuus, melko niukat 
kulmaukset, lyhyt vahva kaula, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta voisi olla ryhdikkäämpi, 
tänään hieman tuhdissa kunnossa. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 2 years 3 months od, very good type, excellent size, feminine bitch, typical head but should have 
stronger muzzle and more filling under eye, very good earset, short in neck, very good topline and tailset, too 
straight in shoulders, could have more angulations behind, excellent ribcage and body substance, veyr good 
coat, moves weak in hocks, moves well from side but needs more head carriage. 
 
BELL’MANO BLUE ORCHID 33833/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl & Lv & Balt 
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: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice female, could have better proportions, little bit short in legs, very feminine head, strong back and loin, 
excellent volume in body, medium angulated, good coat, movement could have better balance, correct tail. 
Jäljestämiskokeet: Virolahti 29.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 0 (0 pist). Hieman huolimattomasti ohjattu lähtö, 
Hertta lähtee jo opastusalueelta jäljen sivuun eikä saa tehtävästä kiinni, hukka; palautuksen jälkeen jäljestys 
lähtee paremmin käyntiin, mutta hetken kuluttua koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä, hukka; palautuksen 
jälkeen jäljestys jatkuu vesilämpäreelle, joka kiinnostaa niin paljon, että jäljestys unohtuu ja koe keskeytetään; 
mennään harjoitellen loppuun; lisää harjoitusta, niin koiran keskittymiskyky paranee ja jälkiuskollisuus kasvaa; 
hyvä koiran ja ohjaajan yhteistyö. Imatra 12.6. Riitta Helle AVO 3 (a-1, b-1, c-1, d-13, e-3, f-1 = 20 pist). Koiralle 
osoitetaan alkumakuu mikä nuuhkaistaan nopeasti ja sitten ohjaten matkaan, jälkeä edetään pääasiallisesti 
maavainulla jäljellä tai poukkoillen sen molemmin puolin; ensimmäinen osuus menee tohottaen ja poukkoillen ja 
välillä hyvää jälkityötä tehden, ennen puoliväliä tehty poistuminen ja sieltä paluu, mutta väärään suuntaan paluu-
jäljelle ja ensimmäinen hukka; uusi alku ja samalla tyylillä edetään ja ennen kulmaa edellisen kertaus ja toinen 
hukka; uusi alku, ensimmäiselle kulmalle suoraan ja kulman mukaisesti, makuu merkataan hyvin; toinen osuus 
vähemmillä pokkaroinneilla, toiselle kulmalle suoraan ja tausta vähän yli liinanmittaisella tarkistuksella, makuu 
erinomaisesti merkaten; osuuden loppupuoli melko rauhallisesti jäljellä, loppupuolella tarkastellaan riistan jälkiä, 
mutta lopulta se kaatokin löytyy ja se tutkitaan hyvin; vähän malttia touhuun lisää, niin kyllä se vielä hyvin sujuu. 
 
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: Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12-
vuotias, ikäisekseen vielä loistavassa kunnossa, hyvä purenta, hyvälinjainen pää, vahva kuono-osa, hyvä kaula 
ja ylälinja, erinomainen runko, vahva luusto, erinomainen hännän asento, liikkuu edelleenkin erinomaisesti, 
laineikas oikean laatuinen turkki. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea 12-vuotias veteraani, hyvä luusto, takaosan lihaksisto on 
jo kuivunut, leppoisailmeinen hyvän mallinen pää, sopiva kaula ja hyvät kulmaukset, ikään nähden hyvä ylälinja, 
liikkuu hyvällä askelpituudella ja ikäisekseen hyvin, hieno käytös ja oikea-asentoinen häntä, esitetään hyvin. 
Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali VET EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 years, 
starts with hyper action, I prefer better expression, well marked stop, short in neck, front feet turn out, little bit 
straight in front, good ribcage, coat could be in better condition even for the age, moves free, little bit close 
behind and losing topline. 
 
BELL’MANO ROCK ME BABY 42177/15 s.16.7.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Bell’Mano 
Xmas Snow-White kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice puppy, correct size and proportions, feminine head, little bit open eyes, good neck, correct topline, correct 
tail, good volume for age, good front, could be more free movment, correct coat, very promising. Kangasniemi 
KR 5.5. Lena Danker JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, feminiininen tyttö jolla hyvät 
mittasuhteet, feminiininen pää joka saa vielä kasvaa pituutta, hyvät korvat, purenta ok, tasapainoisesti kulmau-
tunut edestä ja takaa, lupaava rintakehä, hyvä selkä ja lantio, toivoisin lisää polvikulmaa, sopiva luusto, liikkuu 
lyhyellä tehottomalla askeleella mutta iloisesti ja itsevarmasti. Hamina KV 22.5. Arja Koskelo JUN ERI 1. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk nuori feminiininen narttu jolla ihastuttava pää, tiukka purenta, kokoon 
nähden sopiva luuston vahvuus, hyvä perusrakenne, erinomaiset mittasuhteet ja tasapainoiset kulmaukset, 
toivoisin vankemmat takakulmaukset, hieman kapea edestä, erinomaiset sivuliikkeet ja ryhti, erinomainen koko-
naisuus. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very happy and free moving bitch, liked her bone, would prefer a slightly better bite and head could be more 
feminine, needs to develop in ribs and body, very good rear angulation, liked her flat silky coat, very happy and 
active mover. Mikkeli RN 11.6. Elena Ruskovaara JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat 
mittasuhteet, vielä litteä runko, hyvä luusto, eturinta tarvitsee täytteen, sopivat takakulmaukset, narttumainen 
pää, purenta ei vielä valmis, löysät silmäluomet ja näkyvät vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, tarpeeksi voimaa 
kuonossa, liikkuu reippaasti, etuliike on kovin huolimaton, erinomainen käytös ja hyvä karva. Kotka KV 18.6. 
Rainer Vuorinen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvin kehittynyt 



runko ja kaunis ylälinja, hyvä pää, hieman avoimet silmäluomet, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin sivulta ja takaa, 
etuosassa vielä löysyttä, tarvitsee aikaa. Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminiininen, mittasuhteiltaan hieman pitkä narttu, lupaava pään malli, kauniit tummat silmät, 
purenta saisi olla paremmin leikkaava, kaunis ylälinja, runko ja eturinta saavat vielä täyttyä, riittävä luuston 
vahvuus, sopivat kulmaukset, kaunis turkki, liikkuu hyvällä askelpituudella, käytös erittäin hyvä. Porvoo KR 11.9. 
Rune Fagerström JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, hyvä koko, hyvät nartun 
mittasuhteet, hyvä kallo-osa, kuono-osa voisi olla aavistuksen pidempi, hyvät silmät, sopiva kaula, hyvä rinnan 
syvyys, hyvä lantio ja hännän kiinnitys, riittävät takakulmaukset, sopiva luusto, hyvät käpälät, iloinen luonne, 
normaalit liikkeet. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Laadukkaan karvan laadun omaava vauhdikas narttu jolla sopiva raajaluusto, kaula saisi liittyä ylälinjaan 
paremmin ja eturinta tarvitsee täytteen, vahvan mallinen pää, hyvä silmien väri mutta ilmettä häiritsevät tässä 
vaiheessa kovin löysät alaluomet, voimakkaat takakulmaukset, etuliike tarvitsee aikaa, samoin ylälinja, liikkuu 
hyvin takaa, ok häntä. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Small bitch, lack of substance and coat, sufficient head, not totally correct bite, poor front, good topline 
and tailset, moderate hind angulations, good sidegait but not correct front movement. 
Taipumuskokeet: Salo 25.6. Elina Jalni SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Iitti 1.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, Minttu aloittaa mukavavauhti-
sen maavainuisen jälkityön; jälkeä edetään noin 50 metriä ja koira huomaa peräjoukot, se päättää palata tielle, 
hukka; palautuksen jälkeen paremmat hajut vievät nuoren jäljestäjän mennessään kaksi kertaa ja koe keskeyte-
tään; mennään harjoitellen loppuun; Minttu väläytteli jälkikoiran taipumuksia, mutta tarvitsee vielä harjoitusta ja 
itseluottamusta. Luumäki 15.5. Riitta Helle AVO 0 (0 pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu, mikä haistellaan ja 
tutkitaan hyvin yhdessä, ohjaten matkaan; edetään hiukan matkaa, mutta sitten vielä hiukan pelottava paikka 
metsä metsä herpaannuttaa nuoren jäljestäjän muille tuoksuille, ensimmäinen hukka; uusi alku, mutta pian sama 
toistuu, toinen hukka; jälleen uusi alku ja toisinto edellisistä, tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle; 
lisää harjoitusta metsässä niin möröt vähenevät ja rohkeus lisääntyy. Hollola 12.7. Mari Tilles AVO – (0 pist). 
Koiralle osoitetaan alkumakaus ja se ohjataan jäljelle, mutta kun metsässä on niin paljon sellaista joka ihme-
tyttää ja kummastuttaa pientä kulkijaa, ohjaaja keskeyttää kokeen hukan jälkeen; jälki harjoitellen kaadolle; kun-
han ikää ja kokemusta kertyy, rupeaa myös tulosta tulemaan. Kouvola 25.9. Leena Kähkönen AVO 0 (0 pist). 
Koira syö harkiten lähtömakausta ja ohjaten maavainuiseen jäljestykseen; edetään aaltoliikkeellä jäljen kahta 
puolta ja pian ilmasta vainutaan mielenkiintoisempaa eikä kehotuksen voima toimi, edetään ensimmäiseen huk-
kaan; uusin voimin aloitus ja hyvää jälkityötä jäljen tuntumassa likemmäs ensimmäistä kulmaa, jota ennen har-
haudutaan jäljestä, kehotetaan, mutta toinen hukka saldona; uusi yritys, mutta nyt ajatus verijäljestä on 
kolmessa hukassa ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen sorkalle; aika ajoin hyvää jälkityötä tehnyt koira 
viekoiteltiin tänään hukkaan. 
 
BELL’MANO ROCK N HUG ME 42178/15 s.16.7.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Bell’Mano 
Xmas Snow-White kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nice puppy, could be in better condition, nice head, correct topline and tail, medium angulated, 
typical movement, lovely temperament, good coat. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 17.7. Esa Pekkarinen AVO 0 (0 pist). Koira aloittaa alkumakuulta rauhallisen ilma-
vainuisen jäljestyksen, kauaakaan ei edetä kun koira kaartaa supon pohjan kautta lähtömakuun ohi tietä kohti, 
hukka; uusi alku ja hetki edetään hyvin, kunnes koira kaartaa jälleen oikeaan ja sivuun, toiseen hukkaan asti; 
uusi aloitus ja taas hyvää jäljestystä, mutta ennen ensimmäistä kulmaa kolmas poistuminen ja tuomari keskeyt-
tää kokeen; harjoitellen kaadolle, jota jäädään tutkimaan; paikoitellen osaava jäljestystaitoa osoittanut koira, jolle 
kiusaukset jäljellä olivat tänään liikaa. Janakkala 3.8. Ilkka Niemi AVO 0 (0 pist). [Koeselostus puuttuu]. Hollola 
23.8. Satu Koski AVO 0 (0 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus, jonka nuuskuteltuaan edetään krepitys 
ohjatusti, alkaa maavainuinen jälkitarkka sopivaa kävelyvauhtia etenevä jäljestys; ensimmäistä osuutta edetään 
mallikkaasti, kunnes hieman ennen kulmaa koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä kahdesti, näistä hukat; 
palautetaan kulman tuntumaan, makaus merkataan nopeasti, koira jatkaa kulmalta suoraan yli kolmanteen 
hukkaan ja koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti. Janakkala 7.9. Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist). 
Topille osoitetaan alkumakaus jota se ei liiemmin tutki, ohjausmatkan jälkeen ajaudutaan ensin jäljen 
vasemmalle puolelle ja sieltä jäljen yli oikealle, josta palautetaan; osoitetaan jälki, jota kulmalle, makaus tutkitaan 
ja uudelle osuudelle jäljen sivussa; palaa taas jäljen yli ja oikealle puolelle, siellä lenkki ja taas jäljen yli 
vasemmalle, josta palautetaan; otetaan uusi alku ja taas vasemmalle puolelle, jälki ei löydy ja koe keskeytetään; 
tullaan harjoitellen kaadolle, tutkii sorkan pikaisesti, saisi kiinnostaa enemmän; tänään Topia kiinnosti metsän 
hajut enemmän kuin verijälki. 
 
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: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice strong female in excellent condition and proportions, very nice feminine head with nice parallel lines, 
strong back and loin, correct angulations, excellent volume, good coat, lovely temperament, movement ok. 
Hamina KV 22.5. Arja Koskelo AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias kaunis-
päinen feminiininen narttu, erinomaiset rungon mittasuhteet, riittävä eturinta, oikea rungon volyymi, hieman puls-



kassa kunnossa, liikkuu hyvin, turkki saisi olla paremmin viimeistelty. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen 
AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, oikealinjainen ja 
riittävän vahva pää, hieman löysät luomet, runsaat huulet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, hieman 
painuneet ranteet, oikea-asentoinen häntä, liikkuu erinomaisella askelpituudella, oikealaatuinen tukki, saisi esiin-
tyä hieman reippaammin. Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä pään pituus, tummat silmät, kaunis kaula ja 
ylälinja, tilava runko, eturinnassa voisi olla enemmän täytettä, kauniit ulottuvat liikkeet, iloisesti heiluva häntä, 
viehättävä kokonaisuus. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 5-vuotias, erinomainen tyyppi ja koko, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis hyvän mallinen pää, 
hyvä otsapenger, kauniit silmät, hyvä ilme, hyvä kaula, riittävä eturinta, olkavarsi saisi olla kaltevampi ja hieman 
löysyyttä kyynärpäissä, hyvä runko, sopivat takakulmaukset, hyvä matala kinner, hyvä luusto, hyvät käpälät, 
liikkuu hyvin, hyvin klassinen cockeri. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara AVO ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvässä näyttelykunnossa esiintyvä, jäntevä hyväluustoinen narttu, hyvä takaosan 
rakenne, miellyttävä ylälinja ja sopivasti runkoa, oikeailmeinen hyvän mallinen varsin vahva pää, liikkuu erittäin 
hyvin sivusta katsottuna, miellyttävä ryhti, oikea-asentoinen häntä, etuliike voisi olla parempikin. Hyvinkää ER 
8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced bitch 
who has a very typical appearance, bestens head with good eye and expression, pleasing reach of neck set in 
well placed shoulders, good depth of chest, well rounded quarters, positive on the move, just prefer better 
padded foot. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
years old particolour female, correct size and outline, head and muzzle correct, dark soft eye, well open nostrils, 
correct set and carriage of ears, scissor bite, medium long neck falling into well laid shoulder, strong brisket, 
carried well back, loin a little long, strong, deep, correct flow of croup to tail, good underline, good turn of stifle to 
slightly weak hock, movement is open lacking drive from rear. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely headed, nice neck and shoulders, not strong enough, front 
legs turned out, compact body, a bit short croup, correct hind angulations, low carried tail, missing temperament. 
Jäljestämiskokeet: Virolahti 29.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, koira jäljestää mukavaa 
kävelyvauhtia aaltoillen jäljen päällä; ensimmäistä osuutta edetään noin 50 metriä kun tarkistuslenkin päätteeksi 
koira ottaa paluujäljen, hukka; palautuksen jälkeen pätkä hyvää jäljestystä kunnes koira poistuu jäljeltä määrä-
tietoisesti, hukka; palautuksen jälkeen jäljestys jatkuu jälleen hetken kunnes koe keskeytyy paluujälkeen; 
Lumikki väläytteli jälkikoiran taipumuksia, mutta vaatii vielä harjoitusta jotta tulokset paranevat. Janakkala 1.6. 
Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, Lumikille osoitetaan alkumakaus ja se ohjataan suuntakrepille; heti 
ohjausmatkan jälkeen Lumikki ajautuu jäljen sivuun ja joudutaan palauttamaan; otetaan uusi alku ja hetken 
päästä sama toistuu; ohjataan uudelleen jäljelle ja nyt mennään jäljen vasemalle puolelle ja koe keskeytetään; 
tullaan harjoitellen kaadolle, sorkka kiinnostaa; tänään Lumikki ei ollut kiinnostunut jäljestä ja jäljestystehtävästä, 
helteisellä säällä oli myös osuutta asiaan. 
 
BENCHMARK ACE OF HEARTS C.I.B C.I.E Fin & No & Ee & Lt Mva Lt VMva BaltV-09 BaltVV-14 V-14 VV-
14 17190/06 s.12.2.2006 i. Backhills I Am What I Am e. JV-04 Finemoon Hungry For Love kasv. Mariann Korpi 
ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomaisessa kunnossa esitetty 10-vuotias veteraaninarttu, erinomainen vahvuus ja täyteläisyys kaut-
taaltaan, pehmeäilmeinen pää, hieman raskaat lavat, erinomainen luusto, liikkuu joustavalla tasapainoisella liik-
keellä kauttaaltaan, ihastuttava kokonaisuus. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia VET ERI. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very eye-catching and super moving bitch who carries her years well (10 
years), really scores in substance and strength of bone, beautifully developed in ribs and body, very good rear 
angulation, excellent condition and well presented coat, on the move showed all the attitude of a youngster, very 
merry and active. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, ikäisekseen aivan loistavassa näyttelykunnossa, kaunis-
ilmeinen nartun pää, erinomainen luusto ja runko, hyväasentoinen häntä, liikkuu loistavalla askelpituudella, kau-
niissa näyttelykunnossa. 
 
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: Lahti KV 2.4. Johan Juslin JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen narttu 
jolla hyvä pään pituus, matalalle kiinnittyneet kauniit korvat, hyvin kehittynyt runko, liikkuu hyvin, kaunis huuli-
linja. Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, juniorinarttu 
joka vaatii aikaa kehittyäkseen, hyvät mittasuhteet, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula, tänään köyristää hieman 
selkää etenkin liikkeessä, hyvä eturinta, lupaava runko, hieman pitkä lanneosa, sopiva luuston vahvuus, hyvin 
kulmautunut takaa, etukulmauksia voisi olla enemmän, pystyasentoiset lavat, hyvä turkin laatu, iloinen käytös. 
Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, erittäin hyvän 
tyyppinen nuori narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pään malli, lempeä ilme, hyvä kaula, hyvin kulmautunut 
edestä, ikäisekseen hyvä runko, hyvät takakulmaukset, hieman korkea kinner, oikea turkin laatu, kevyt liikunta. 
Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminint 
huvud, önskas bättre vinklad fram, även för åldern behöver mer volym, djup och förbröst, bra rygg och bak-
vinklar, glansfull päls, kunde ha lite mer gåvilja och framgång. Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi JUN 
ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine 12 months old, still very babylike looking but 
excellent type, very soft expression, proper shoulder, ribcage ok for the age, correct in loins, slightly loose in 
elbows, proper tailset and carriage. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali JUN ERI 1 SA. Suhtautu-



minen tuomariin: käsiteltävissä. Good type of the breed, feminine head, nice expression, correct length of neck, 
correct front and back angulations, good coat quality, moves well, excellent temperament. Helsinki KR 24.7. 
Satu Ylä-Mononen JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä 
purenta, hyväilmeinen nartun pää, vahva luusto, niukka eturinta, runko saa vielä täyttyä, erinomainen häntä, 
hyvin kulmautuneet raajat, oikealaatuinen mutta tänään valitettavasti aivan karvaton turkki, liikkuu hyvällä askel-
pituudella, hieman leveästi edestä, erinomainen luonne. Helsinki KR 28.8. Kitty Sjong, Tanska JUN ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head, correct bite, good stop, good skull, well placed ears and 
eyes, good neck and topline, acceptable tailset, well angulated, correct body, bone and feet, moves well but I’d 
like her to carry the tail better, correct coat texture. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia NUO H. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing head and expression, good reach of neck with a pleasing 
layback of shoulder, short coupled body with good bend of stifle, movement on the day very erratic and hard to 
assess, very short coat today. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä koko ja mittasuhteet sekä luusto, hyvälinjainen pää, kauniit silmät ja 
korvat, hieman lyhyt kaula ja kaulanahkaa, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, pitkä lanne, etukulmauksia voisi olla 
hieman enemmän, hyvät takakulmaukset, nafti mutta hyvälaatuinen turkki, koira liikkuu hyvin kun malttaa, kaipaa 
kehäkokemusta. 
Taipumuskokeet: Heinola 20.8. Harry Vilkman SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Tutustuu 
reippaasti kaikkeen. Haku ja laukaus: hylätty. Alussa muutama hyvä pisto, laukauksen jälkeen lopettaa, pelkää 
laukausta, karkaa autolle; ei anna heti kiinni. Jäljestys: hyväksytty. Rauhallisesti etenevä, hyvin jäljellä loppuun 
asti; kaato kiinnosti. Vesityö: hyväksytty. Ui, noutaa ja luovuttaa pukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää reipasta menoa. 
 
BENCHMARK BED OF ROSES 24528/15 s.12.3.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Fi & Ee Mva 
Lt & Ee JMva BaltJV-09 Muskettikoiran Zafira kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiini-
nen, 10 kk nuori, hieman pitkälinjainen rungoltaan, hyvät pään linjat ja kuono-osan pituus, hyvä kaula, hyvä-
asentoinen lapa, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, hieman pitkä lanneosa, yhdensuuntaiset takaliikkeet, 
liikkuu hieman leveästi edestä, joustavat ryhdikkäät sivuliikkeet, miellyttävä käytös. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo 
Viirtelä NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, hieno pää ja ilme, tummat silmät, 
purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, hieman lyhyt kaula, mallikas etuosa, tiiviit tassut, erinomainen rintakehä ja 
vahva runko, aika korkea häntä, riittävät takakulmat, kauniissa karvassa, hyvä ryhti ja vetävä askel, reipas 
käytös. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 10.9. Jarkko Wiklund SPA 0. 
Tottelevaisuuskokeet: Masku 18.8. Tiina Heino ALO 3 (137 pist). Forssa 31.8. Ilkka Stén ALO 3 (132 pist). 
Raisio 1.10. Ralf Björklund ALO 3 (103,50 pist). 
 
BENCHMARK BE MY DREAM 24527/15 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: Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs, 
erittäin hyvin liikkuva nuori narttu, sievä nartun pää, tummat silmät, kaula voisi olla hieman pidempi ja lapa viis-
tompi, erinomainen runko, hyvät takakulmaukset, hieman korkea kinner, erittäin hyvät liikkeet. 
 
BENCHMARK BETTER IDEA 24529/15 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: Loviisa RN 7.5. Viveca Lahokoski JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
narttu joka mittasuhteiltaan saisi olla kompaktimpi, sievä nartun pää jossa hyvät kulmakaaret ja otsapenger, 
hieman etusasentoiset lavat, riittävä luusto kokoonsa nähden, vielä hieman kuroutuva vatsalinja, niukka polvi-
kulmaus, riittävät kinnerkulmat, liikkuu reippaalla sivuaskeleella, vielä hieman löysät kyynärät, yhdensuuntaiset 
takaliikkeet kun malttaa keskittyä. 
 
BENCHMARK EARLY CHOICE 46147/15 s.4.8.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. HeJW-13 
Benchmark Ultimate Choice kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Leila Kärkäs PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aavistuksen tuke-
vassa kunnossa, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää joka saa vielä kehittyä, tasapainoiset hyvät kulmaukset, 
hyvä eturinta tulossa, lantiosta hieman luisu, ilmavassa pentukarvassa, mukava luonne. Tampere KV 30.4. 
Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 månader, 
feminint huvud, fina ögon, mycket bra hals och överlinje, välrundad bröstkorg, välskött valppäls, håller väl ihop i 
rörelse, fin överlinje. Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine, young proportions, feminine head and expression, right eye colour, 
correct bite, very good laid down shoulders, excellent forechest and spring of ribs, correct tailset, very well 
angulated behind, good height of hocks, nice coat, excellent free mover. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd 
Wilberg, Norja JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful bitch of high class, 
quite a nice head, very well developed in body, good neck, strong quarters, moves very well, wonderful for the 
future. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Very well balanced, good type, pretty head with good depth of muzzle, good dark eye, soft 
expression, good reach of neck set in well placed shoulders, well developed body for her age, nicely rounded 
quarters, sound and positive mover. 
 



BENCHMARK FUN QUIZ NEWS 34487/16 s.4.5.2016 i. Dk & Gb & No Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-13 
NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 
Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 months, nice feminine head, good proportions and expression, very good neck, good angulations in front, good 
bone for the age, excellent ribcage, well angulated behind, lovely colour, very promising puppy, moves well with 
happiness. Tampere RN 6.12. Sanna Kavén PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, selvä sukupuolileima, kaunis ilme, erinomainen kaula, tasapainoiset kulmaukset, 
ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, erinomainen lanne ja lantio, kokoon sopiva luusto, liikkuu ikäisekseen 
hyvin erinomaisella sivuaskeleella, lupaava karva, miellyttävä käytös. 
 
BENCHMARK HELLO LUCIA C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva 61997/08 s.13.12.2008 i. C.I.E Lt Mva V-10 Westerner 
Dance In Time e. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Lv & Ee & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt VMva LtV-09 BaltVV-13 HeW-13 
HeVW-13 MVV-14 TlnW-14 TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann Korpi ja 
Anett Finnig 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Very attractive and free moving bitch, liked her sweet head and kind expression, very good neck and 
shoulder angulation, good width and depth of front, very good bone and legs, very mature and well developed in 
body, excellent strength in loin and hindquarters, very good flat well presented coat, in movement went with 
purpose, drive and merry attitude. 
 
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 Ee & Lv & Lt & Balt VMva LtV-11 V-15 VV-15 Pilula's Caal Me American Diva kasv. Mariann ja Anett 
Korpi 
Näyttelyt: Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen 6-vuotias narttu jolla erittäin feminiininen jalo pää, kauniit tummat silmät, ok purenta, hyvä kaulan 
pituus ja vahvuus, hieman lyhyt olkavarsi, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, riittävä luusto, hieman jyrkkä lantio, 
liikkuu ahtaasti takaa, edestä lyhyellä askeleella, hyvä takapotku, selän tulisi olla kiinteämpi liikkeessä, karva ei 
tänään parhaimmillaan, miellyttävä käytös. Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years old girl, excellent in size and type, feminine head, correct eye 
colour and bite, correct length of neck, a bit upright shoulders, not confident in the ring, low set tail, well 
angulated behind, ok front movement, too narrow and cow-hocked behind. 
 
BENCHMARK QUEEN OF THE NIGHT 46755/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl & 
Lv & Balt 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: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very compact well constructed bitch, excels in strength in ribs and shortness of body, pleasing head and 
kind expression, very good in shoulder layback and return of upper arm, really liked her short back and strength 
in loin, very good angulation and strength in hindquarters, on the move very happy busy outgoing cocker, well 
presented. Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Correct size, feminine head, correct bite, a little long neck, well developed chest and body, well 
angulated in front and rear, well set tail, well angulated behind, good coat and coat structure, excellent mover. 
 
BENCHMARK QUIZ OF THE DAY C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 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 & Lv & Balt 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: Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very feminine bitch which still has required bone and substance to complete the picture, balanced head 
with good eye and expression, good reach of neck and pleasing layback of shoulder, short coupled body, well 
made hindquarters with good bend of stifle, moved well. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen VAL ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pienehkö, erinomainen tyyppi, mittasuhteet sekä luusto, kaunis pää ja 
ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta, lyhyt rintakehä, erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, erinomainen 
turkin laatu, erittäin kauniit liikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent breed type, substance and quarters, lovely head, stylish bitch but very small 
in size, typical mover. 
 
BENCHMARK SUNDANCE KID 39416/12 s.10.6.2012 i. Westerner Cisco Kid e. C.I.E Benchmark Joval Musk 
kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin raken-
tunut narttu, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, sopivasti kulmautu-
neet raajat, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, parempi liikkeessä kuin seistessä. 
 
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: Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue 
roan bitch, heavy-headed, needs length in her head, short upper arm, big ribs, low tailset, moves merrily but 
restricted. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä 
tyyppi, lähes neliömäinen kokonaisuus, feminiininen sievä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, eturinta voisi olla 
täyteläisempi, hyvä rintakehän malli, vahva lanne, riittävä luusto, hyvät käpälät, sopusuhtaiset kulmaukset, 
reippaat liikkeet, edestä löysät, miellyttävä käytös. Tammela KR 11.6. Juha Kares KÄY ERI 1 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis, reipas, mittasuhteiltaan mallikas feminiininen narttu, hyvä purenta, femi-
niininen ilme, aavistuksen etuasentoinen lapa mutta mallikas olkavarsi, ihana täyteläinen rintakehä, kaunis turkki 
ja väri, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, iloiset helpot liikkeet ja koira kantaa itsensä kauniisti. 
 
BENCHMARK WAY TO GO GIRL Fi & Ee Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva 49825/13 s.3.9.2013 i. Allert’s 
Exiting News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 Benchmark Quiz Of 
The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski KÄY ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminiininen, laadukas ja positiivinen narttu, kaunis kaulan kaari, hyväasentoinen lapa, kokoon sopiva 
luusto, täyteläinen rintakehä, erinomaiset takakulmaukset, hyvä karvan laatu, tehokkaat yhdensuuntaiset taka-
liikkeet, vetävät sivuliikkeet, erinomainen hännän käyttö. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 1 SA 
PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniissa näyttelykunnossa esitetty tasapainoinen narttu, 
hyvä purenta, hyvät pään linjat, kuono-osa voisi olla aavistuksen voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä 
vahva luusto, erinomainen eturinta ja runko, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hieman pitkä lanne-
osa, liikkuu erinomaisella askelpituudella, kaunis hyvän laatuinen turkki. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva VAL 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, erittäin narttumainen, vahva 
kallo, alaleuka voisi olla paremmin kehittynyt, saksipurenta, erinomainen kaula ja ylälinja, eturinta hyvin kehitty-
nyt, rintalastan pitäisi olla pidempi, oikeat kulmaukset, erinomainen sivuliike, etuliike saisi olla parempi, karva 
voisi olla silkkisempi. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski VET ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvässä 
kunnossa esitetty 11-vuotias tyylikäs rouva, pehmeäilmeinen pää jossa ikä näkyy kauniisti, hyvä kaula, vahva 
selkälinja, kokoon sopiva luusto, hyvät takakulmaukset, hieman kapeat takaliikkeet, erinomainen askelpituus 
sivulta, miellyttävä kokonaisuus. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväkuntoi-
nen 9-vuotias veteraaninarttu, miellyttäväilmeinen pää, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hieman pystyasentoi-
nen lapa, hyvä selkä, takakulmaukset ja luusto, kapeat takaliikkeet, joustavat sivuliikkeet ja hyvä hännän käyttö. 
 
BIRCHFIRE LOVELY STYLE Fi Mva 28581/14 s.13.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Change is Gonna 
Come e. Cha-Cha-Cha Bleper’s kasv. Oili ja Kari Mattila 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
ja elegantti nuori narttu, hyvät pään linjat, hyvä kaula, hieman pystyasentoinen lapa, rintakehän tulee vielä täyt-
tyä ja syventyä, sopiva luusto, hieman epävakaat takaliikkeet, selkä tulisi olla kiinteämpi liikkeessä, miellyttävä 
käytös. Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen KÄY ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen etu-
rinta, pyöreät kylkikaaret, rintakehä voisi olla pitempi, hieman pitkä lanne, hyvät kulmaukset edessä ja takana, 
erinomainen turkin laatu, kauniit tasapainoiset liikkeet. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada KÄY ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dark blue roan, short headed, too much lip, good shoulder, little bit 
long, good tailset, good rear angulation, moves soundly. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä KÄY ERI 1 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, tummat 
silmät, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, tilava aavistuksen lyhyt rintakehä, 
vahva pitkähkö lanneosa, erinomainen luusto ja käpälät, tasapainoiset kulmaukset, kaunis turkki, reippaat 
liikkeet joissa hyvä ulottuvuus. Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén KÄY ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Todella kaunisilmeinen narttu jolla täyteläiset huulet, kauniit tummat silmät, hyvä kaula ja eturinta, 
tasapainoisesti kulmautunut, riittävä rintakehän tilavuus ja lantio, kokoon sopiva luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti 
sopivalla askelpituudella ja rotutyypillisellä ilolla, runko saisi olla aavistuksen tiiviimpi liikkeessä, erinomainen 
karva, miellyttävä luonne. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Mature substantial bitch, pleasing head but could be a bit more feminine, very good in 
layback of shoulder and return of upper arm, excellent bone, good well developed ribs and strong body, strong in 
loin, well angulated quarters, liked her coat and presentation, on the move sound and merry. Mäntsälä KR 17.7. 
Jessie Borregaard Madsen, Tanska VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine 
head, good in type and size, lovely eye shape, correct neck, well developed shoulder, good bone and feet, 
correct level back, well set tail and well angulated behind, good coat structure, excellent mover. Raisio KR 13.8. 
Anita Markus, Unkari VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and size, 
champion female with very nice head, cockery expression, excellent angulation, very good forechest, good 
ribcage and elbows, a little short croup but good tailset, I need more muscled withers, excellent show coat, good 
reach and drive but needs more power, looks better standing than moving. 



 
BLUE JASMINE COOLGANG 41977/16 s.28.2.2016 i. Lynwater Blue Thunder e. Bleper’s Salt’N Pepa kasv. 
Katarzyna Szyffer, Puola 
Näyttelyt: Vantaa PN 17.9. Marja Kosonen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6½ kk, hyvät 
mittasuhteet omaava, reippaasti esiintyvä narttupentu jolla vahva pää, hieman avoimet silmäluomet, hyvä 
purenta, ikäisekseen erinomainen eturinta, raajaluusto ja rungon vahvuus, tasapainoisesti kulmautunut, tällä 
hetkellä karvanvaihto menossa, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, riittävällä askelpituudella sivusta, hyvä 
luonne. 
 
BREEZE MADDE 52919/14 s.16.10.2014 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja 
Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 3 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Excellent type of the breed, nice feminine head, good length of the neck, nice front and back angulation, 
correct topline, excellent mover, excellent temperament. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia 
NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Scores for her overall substance and angulation, attractive 
head, good layback of shoulder, very well boned legs, good body but could be shorter in loin, excellent rear 
angulation, correct flat coat, on the move was happy and outgoing, today was showing a little soreness in the 
other eye. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset 
mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, pitkä kaula, vahva selkä, rintakehä ei vielä valmis, erinomainen takaosa, riittä-
vän pitkä askel, niukassa turkissa. 
 
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: Luumäki 7.8. Mari Myllynen VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-9, e-3, f-5 = 42 pist). Koira tutkii alku-
makauksen josta hyvin ohjattuna rauhalliseen ilma- ja maavainuiseen jäljestykseen; osuudet kuljetaan jäljen 
tuntumalla tai jäljellä, vain kolmannen osuuden suovitikko pyöritti ja neljännellä osuudella yksi tarkistuslenkki; 
makauksista kierretään kolme, neljäs noppaisten; ensimmäinen ja kolmas kulma tarkasti, toinen kulma jolla 
katko selviää rengastamalla; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa makaukset ja tarkistelut; 
rauhallinen ja varma jälkityö, jos vain makaukset kiinnostaisi. 
 
BREEZE VIVECA 12108/16 s.20.12.2015 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se Jva Delichon Droplet e. Lt JMva Breeze 
Gerbera kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very feminine puppy, excellent quality and type, scores highly for her sweet head and kind eye, excellent 
layback of shoulder and return of forearm, very good ribs and body for age, excellent width of hindquarters, 
moved very happily and soundly. 
 
BREEZE WALERIE 17569/16 s.8.2.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. 
Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikean mallinen mukava narttupentu, hyvä luusto ja runko, pehmeä pentukarva, pää on vielä vaatimaton ja 
erityisesti kuono on kevyt, hyvät silmät, pään linjat vielä vaiheessa, hyvin kulmautuneet raajat, lupaava etuosa, 
lihaksikas takaosa, vielä keskentekoiset liikkeet erityisesti edestä, esitetään hyvin. Hämeenlinna PN 8.10. Reia 
Leikola-Walden PEN 1 KP ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt 
oikealinjainen narttupentu, naisellinen pää jossa vielä takaluisu kallo, kuono-osa saa täyttyä, kaunis kaula ja 
ylälinja, hyvä luusto, tasapainoiset kulmaukset, lupaava runko ja eturinta, liikkuu leveästi edestä, rodunomaisesti 
sivusta, lupaava turkki joka on erittäin hyvin kunnostettu näyttelyyn, hyvä luonne. Lahti PN 23.10. Tarja Löfman 
PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk vanha feminiininen narttupentu, hyvä purenta, kaunis-
ilmeinen pää jossa oikea pituus mutta vielä erisuuntaiset linjat ja kuono-osan tulee täyttyä, hyvä kaulan pituus ja 
eturinta, hyvin kulmautunut edestä, lantio on turhan jyrkkä ja reisi saisi olla leveämpi, liikkuu edestä hyvin, taka-
askel voisi olla tehokkaampi, hyvä karvan laatu ja mukava käytös. 
 
BREEZE WANESSA 17573/16 s.8.2.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. 
Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Raami-
kas, tässä vaiheessa hivenen pitkärunkoinen, rungoltaan täyteläinen vauhdikas narttu, ikään sopiva pää, kallos-
sa vielä pyöreyttä, sopivat takakulmaukset, keskipitkä kaula, ylälinja on vielä liikkuessa aika epävakaa, hyvä 
häntä, reippaat liikkeet, etuosa saa tiivistyä, pehmeä pentukarva. 
 
BREEZE WILD ROSE 49978/12 s.22.8.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Lt Mva Lt JMva 
Breeze Glorious kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Bitch of good size and strong substance, attractive head, could have more angulation in front and back, scores 
in strength of ribs, flat silky coat but would benefit of a bit more trimming, on the move was sound but needs to 
show more merry cocker attitude. 
 
B’SEEN DONELLA THE FAIRY 28941/15 s.17.4.2015 i. Lindridge Black Knight e. Pennwick Dark Elf Epic kasv. 
Laura Rättö 



Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely compact typey cocker of excellent substance and maturity, very pleasing head and eye, like her layback 
of shoulder and width of front,  really excels in strength of ribs and shortness of loin, good width and angulation 
of rear quarters, lovely quality coat, on the move was very sound but needed a little time to show her character. 
 
B’SEEN FAYLINN THE FAIRY 28939/15 s.17.4.2015 i. Lindridge Black Knight e. Pennwick Dark Elf Epic kasv. 
Laura Rättö 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Matalaraajainen pitkä-
runkoinen narttu jolla lyhyt karvapeite, hyvä raajaluusto, ulkokierteiset etukäpälät, vahva reisi, liikkuu melko 
hyvin, pää liian kevyt. Lahti RN 8.5. Eeva Resko JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
tyyppinen, tässä vaiheessa aavistuksen matalaraajainen narttu, hyvä pää, kuono-osa voisi olla hieman voimak-
kaampi, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä luusto, selkälinja pehmeä tällä hetkellä, hyvin kehittynyt 
runko, hyvä takaosa, liikkuu suhteellisen hyvällä askeleella. Iitti RN 29.5. Reia Leikola-Walden JUN EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pikkuinen narttu, naisellinen pää jossa vielä kovin kevyt kuono-osa ja 
takaluisu kallo, riittävä kaula, sopiva luusto, hieman niukasti kulmautunut etuosa, sopiva runko ikäisekseen mutta 
hieman pitkä lanneosa, normaalisti kulmautunut takaa, hieman pitkä kinner, liikkuu yhdensuuntaisesti hieman 
lyhyellä etuaskeleella, säilyttää ylälinjansa liikkeessä, hyvä turkin laatu mutta tänään hieman niukassa karvassa. 
Taipumuskokeet: Virolahti 16.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
 
CARELIAANIN BIG DIPPER 57671/12 s.24.8.2012 i. C.I.B Fi & Se(n) & Ee Mva Shavian Here And There e. Fi 
Mva Margate Yardwinder kasv. Sirpa Päivinen 
Jäljestämiskokeet: Kontiolahti 21.7. Markku Hassinen AVO – (0 pist). Lähtömakaus nuuhkaistaan ja ohjattuna 
edetään ensimmäiselle osuudelle; heti ohjausosuuden jälkeen Dixi etenee oikealla tehden parit pyörähdykset 
kosteassa sammalikossa, siitä edetään vauhdikkaasti jäljen suuntaan ja paluujälkeä aina lähtömakaukselle asti, 
tuomitaan ensimmäinen hukka; osoitetaan uusi alku, josta Dixi etenee aivan jäljellä muutamia metrejä ja poistuu 
oikealle parempien hajujen perässä aina toiseen hukkaan asti; ohjaaja keskeyttää tähän koiran suoritukesn 
tänään; Dixi ei viihtynyt tänään verijäljellä. Juuka 7.8. Marja-Maija Pyykkönen AVO 0 (0 pist). Hyvä ohjattu lähtö, 
koira jäljestää ilmavainulla; ensimmäisen osuuden puolivälistä määrätietoisesti pois jäljeltä, hukka; osoitetaan 
uusi jälki, hyvin jälkeä muutama tovi, määrätietoisesti pois jäljeltä hukkaan saakka; ensimmäinen makaus 
merkaten kulma takakautta hakien; heti kulman jälkeen siirtyy jäljen sivuun jota etenee tovin ja ottaa hirven jäljet, 
joita pitkin hukkaan saakka; koira osaa jäljestää, tänään ei työskentely maita. 
 
CARRIER BLUE FOR YOU 30692/15 s.2.5.2015 i. Lv & Lt Mva Isabeau Black Petrs e. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva LtJV-11 LvJV-11 Finemoon Worldwide Sight kasv. Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk nuori, hyvin 
feminiininen ja elegantti narttu, suloinen pää ja ilme, hieman pyöreät silmät jotka väriltään tummat, hieman lyhyt 
rintakehä jonka tulee vielä täyttyä, hyvä selkälinja ja hännän kiinnitys, riittävä luusto, kapeat takaliikkeet, reippaat 
sivuliikkeet, miellyttävä käytös. 
 
CARRIER BLUE IN SIGHT 30691/15 s.2.5.2015 i. Lv & Lt Mva Isabeau Black Petrs e. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva LtJV-11 LvJV-11 Finemoon Worldwide Sight kasv. Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen ja 
ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, hyvät pään linjat, kaunis kaula, hieman raskaat lavat, hyvä selkä ja hännän 
kiinnitys, sopivat takakulmaukset, hyvät takaliikkeet, liikkuu hyvällä askelpituudella sivusta, hieman leveästi 
edestä, miellyttävä käytös. 
 
CARRIER MOTHER’S WISH 53168/13 s.25.9.2013 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-§6 V-16 Backhills Your The Man e. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva LtJV-
11 LvJV-11 Finemoon Worldwide Sight kasv. Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka, 
hyvät mittasuhteet omaava feminiininen narttu, pehmeäilmeinen pää jossa hyvät linjat, hieman lyhyt kaula ja 
raskaat lavat, hyvä selkälinja ja hännän kiinnitys, erinomainen luusto, rintakehä ja turkin laatu, tehokkaat 
yhdensuuntaiset takaliikkeet, tasapainoiset sivuliikkeet. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very free moving mature bitch, scores for her excellent angulation 
front and back, attractive head, excellent in shoulder layback and return of upper arm, good development in ribs, 
well angulated hindquarters, lovely natural flat well presented coat, on the move was very free and sound 
showing good attitude. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and type, with very nice feminine head, cockery expression, excellent 
angulations, good proportions, well ribbed up, elbows well placed under body, parallel legs, good body 
proportions, good cockery croup, good coat structure, super cockery moving with good topline, very happy 
today. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Smaller 
sized, pretty bitch, clean cut well balanced head to her body, good shoulders, excellent forechest, compact body, 
correct rear, excellent drive and reach. 
 
CLAREMARK MAGICAL NIGHT 55339/13 s.17.10.2013 i. Cz Mva Pavek’s All Right e. Claremark Halo kasv. 
Elisa Kangaskoski 



Näyttelyt: Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pretty well proportioned bitch with reversed scissor bite, good ear placement, balanced front and hind 
angulation, strong ribcage, good quality coat, cocker movement. 
Jäljestämiskokeet: Kannonkoski 22.5. Kari Muje AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Hyvin ohjattu 
ja merkattu lähtö, Hertta jäljestää ripeästi ja hämmästyttävän jälkitarkasti suora osuudet; vain kolmannella 
osuudella pari nopeaa rengastusta aivan jäljen vieressä; molemmat kulmat Hertta merkkaa huolellisesti; 
kaadolle suoraan, sitä Hertta jää tutkimaan; erinomainen ensimmäinen koesuoritus, ohjaaja luottaa koiraan 
täysin. Toivakka 12.6. Antti Koski AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Koiralle nopea rauhoitus, 
alkumakaus nuuhkaistaan ja siitä hyvin ohjattuna jäljelle, alkaa reipasvauhtinen maa- ja ilmavainuinen jäljestys; 
koira jäljestää kaikki osuudet verityksen päällä; ensimmäisen osuuden lopulla nopea tarkistus sivulle risteävän 
tien kohdalla, palattiin omatoimisesti; viimeisellä osuudella edettiinhetki sivulla jäljen suuntaisesti ja tutkittiin 
supin kaivantoja, matka jatkui nopeasti; makauksista ensimmäinen löydettiin mutta sit äei osoitettu selvästi, 
vauhti ei pysähtynyt, kulma ratkaistiin rengastaen; toinen makaus osoitettiin selvästi nuuhkien, kulma jäljen 
mukaisesti; kaadolle suoraan, jää nuuhkimaan sorkkaa; hieno suoritus koirakolta. 
 
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: Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 9-vuotias erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, hyvä pää, riittävä kaula, etuosa voisi olla aavistuk-
sen paremmin kulmautunut, hyvä ylälinja, sopiva luusto, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu ja kantaa itsensä 
liikkeessä hyvin. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvän tyyppinen, aavistuksen matalaraajainen narttu, hyvä pää, otsapenger voisi olla hieman sel-
vempi, tiivis hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä, hyvä eturinta, hyvä tiivis runko, hyvin kulmautunut takaa, 
hieman korkealle kiinnittynyt häntä, erinomaisessa kunnossa, 10-vuotias. 
 
COASTLINE JANIS JOPLIN Fi Mva 57524/09 s.14.10.2009 i. Gb Sh Ch Bitcon Lets Dance e. Fin Mva 
Coastline Hippie Girl kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias, 
erinomainen tyyppi, erittäin feminiininen, sievä pää jossa riittävä vahvuus, hyvä kaula ja ylälinja, etuosan tulisi 
olla voimakkaampi, erittäin hyvät mittasuhteet, riittävästi kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella. 
Taipumuskokeet: Pedersöre 20.8. Virpi Väisänen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Jippu on 
rauhallinen hännänheiluttaja, joka tulee suoraan tutustelemaan vieraiden ihmisten kanssa; koiraporukassa Jippu 
ei aiheuta ongelmaa ja muut koirat eivät ole Jipulle ongelma. Haku ja laukaus: hyväksytty. Jippu viihtyy selvästi 
metsässä ja tekee hakua maavainua käyttäen; Jippu pitää sopivasti yhteyttä ohjaajaansa; välillä haku vähän 
suppenee, mutta kokonaisuudessaan Jippu osoittaa riittävää vainun käyttöä; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa. 
Jäljestys: hyväksytty. Jippu tekee vauhdikasta työtä; kulman jälkeen Jippu ajautuu määrätietoisesti pois jäljeltä 
muun hajun perään, mutta taitavasti se palaa tuulen alta jäljelle ja päätyy kaadolle joka nuuskitaan. Vesityö: 
hyväksytty. Jippuu miettii pitkään veteen menoa mutta lopulta päättää kastella turkkinsa, minkä jälkeen uinti 
maistuu ja se noutaa toisen pukin rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Vesityössä Jippu käy välillä vähän omilla 
teillä eikä kuuntele ohjaajansa käskyjä, mutta tilanteesta selvitään; muilla osuuksilla Jippu osoittaa tottelevai-
suutta. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Jippu on kiva hännänheiluttaja, joka omaa spanielin taipumuskokeen läpäi-
syyn tarvittavat ominaisuudet; Jipun kannattaisi jatkaa uraansa jälkitöissä. 
 
COASTLINE LIVING LOVING MAID 43552713 s.27.7.2013 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lt & Balt Mva Fi 
Jva TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Mva Coastline Janis Joplin kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, 
erittäin feminiininen, sievä pää, hyvä kaula ja ylälinja, aavistuksen luisu lantio, etuosa voisi olla voimakkaampi, 
riittävä luusto, hyvät mittasuhteet, kohtalaiset kulmaukset, aavistuksen korkea kinner, kantaa itsensä hyvin 
liikkeessä, kaunis hännän kanto. 
Taipumuskokeet: Pedersöre 20.8. Virpi Väisänen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Liv on 
rauhallinen hännänheiluttaja, joka tulee reippaasti tutustelemaan ihmisiin; muut koirat ovat kavereita Livin 
näkökulmasta katsottuna. Haku ja laukaus: hylätty. Liv kytketään irti, minkä jälkeen se lähtee omille 
metsästysreissuilleen; koira on suurimman osan aikaa näkymättömissä eikä tule luokse ohjaajan pillityksestä 
huolimatta; lopulta koira saadaan kiinni ja kytketään hakuajan umpeuduttua; laukausta ei voitu testata. Jäljestys: 
hyväksytty. Liv etenee tarkasti jäljen päällä maavainulla; kulma hieman oikaistaan; kaadolta mennään ohi, mutta 
Liv muistaa tehtävänsä ja jatkaa kaadon etsimistä; kani löytyy ja sen Liv nuuskii tarkkaan. Vesityö: hyväksytty. 
Liv menee epäröimättä veteen ja noutaa pukin rannalle; reipas suoritus. Tottelevaisuus: hylätty. Tottelevaisuus 
rakoilee tänään pahasti hakuosuudella; vesityössä Liv osoittaa kuitenkin osaavansa noudattaa annettuja 
käskyjä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Livilla ja Tainalla ei ollut tänään yhteinen sävel hakuosuudella, mutta koe 
osoitti, että Livillä on ominaisuuksia spanielimaiseen työskentelyyn; hakuosuudelle ohjaksia tiukemmalle, niin 
yhteistyö on toimivampaa. 
 
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: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin kaunis veteraani joka esitetään vielä kauniissa kunnossa, kaunis pää ja ilme, erinomainen runko, 
ylälinja ja luusto, sopivat kulmaukset, erittäin hyvä karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Tampere KV 30.4. Annika 



Ulltveit-Moe, Ruotsi VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10-årig, utmärkt 
typ, fin längd i huvudet, värdig blick, utmärkt överlinje, aktiv välburen svans, i fin kondition, i fin päls och mycket 
harmonisk i rörelsen, välskötta tänder. Loviisa RN 7.5. Viveca Lahokoski VET ERI 1 SA ROP-VET BIS2-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaninarttu, feminiininen pehmeä-
ilmeinen pää jossa hyvät pään linjat ja vahvuus, kompaktit mittasuhteet, täyteläinen rintakehä, leveä lanne, erin-
omainen luusto ja takakulmaukset, yhdensuuntaiset takaliikkeet, hyvä askelpituus sivusta, liikkeessä näkyy jo 
iän tuomaa jäykkyyttä, kaunis sivuprofiili. 
 
CONVENT SPRINGER MY HAPINESS SE17141/2015 s.1.2.2015 i. Se(n) Mva Evermore vom Schloss 
Hellenstein e. Accounts Full Moon kasv. Susanne Gullberg, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö 25.9. Diane Stewart-Ritchie, Irlanti AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good size, would prefer more angulation in rear, good topline and tailset, pleasing head with good eye, good 
earset, steep in shoulder, little wide in front, good ribcage, little long in loin, good length of croup, keeps the 
topline on the move, little bit throaty. 
 
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 24.4. Paula Rekiranta VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET BIS4-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 11-vuotias, erittäin hyväkuntoinen ja hyvin liikkuva veteraani, vahva kallo, voimakkaat kul-
maukset, hyvä kuono-osa, hyvä kaula, vielä tiivis ylälinja, tilava runko, kulmaukset tasapainossa. Loviisa RN 
7.5. Viveca Lahokoski VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Upeassa kunnossa esitetty 
vetreä veteraaninarttu, erittäin kaunis pään profiili, hyvä kaula, hieman pitkä rungon mittasuhteiltaan, rodun-
omainen hännän kiinnitys, täyteläinen runko, erinomainen luusto, hyvä turkin laatu, ikäisekseen joustavat ja 
vaivattomat liikkeet mutta liikkuu hieman takakorkeasti tänään, mukava sporttinen kokonaisuus. Iitti RN 29.5. 
Reia Leikola-Walden VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa kunnossa 
esitetty 11-vuotias veteraani, miellyttävä pää, hyvä kaula, sopiva luusto, tilava runko jossa hieman pitkä lanne-
osa, normaalit kulmaukset, liikkuu iloisesti riittävällä askelpituudella, ylälinja hieman putoaa liikkeessä, hyvä 
turkki ja luonne. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen VET ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyväkuntoinen veteraani, tasapainoinen pää ja kaunis ylälinja, hyvät kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin 
ikäisekseen. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla VET ERI 1 SA PN2 VASERT ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Oikean kokoinen, hieman pitkärunkoinen narttu jolla erittäin kaunis pää ja ilme, purenta 
iän mukainen, hyvät silmät ja korvat, erinomainen eturinta ja runko paitsi hieman pitkä lanne, hyvät etu-
kulmaukset, samoin takakulmaukset, riittävä luusto, erinomainen karvapeite ja kunto ikäisekseen, ikä ei näy 
liikkeessä. 
 
CRAB APPLE’S CLOUDBERRY FIZZ Fi Jva 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 
Näyttelyt: Joensuu RN 3.9. Jouko Leiviskä KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman koo-
kas ja sukupuolileimaltaan urosmainen, tilava runko joka turhan löysässä kunnossa, hyvä kaula, hyvä eturinta, 
hyvä luusto, kallon ja kuonon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, pyöreähkö kallo, hyvät käpälät, hyvä leveä 
reisi, riittävästi kulmautunut takaa, villava turkin laatu, liikkuu riittävällä askeleella, pylly nousee liikkeessä. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 22.7. Jukka Kuparinen VOI 1 (a-5, b-8, c-9, d-12, e-2, f-4 = 40 pist). Hyvä nopea 
lähtö, koira jäljestää reipasta vauhtia sekä maa- että ilmavainua käyttäen; makuista kolme osoittaa hyvin, yhden 
kiertää; ensimmäinen kulman oikaisi, viimeisellä isohkot tarkistukset ennen kuin jatko löytyi, katkokulma vaivatta 
tekijöiden jälkiä pitkin; jäljestystä häiritsi tänään runsaat pyörimiset, jotka lisääntyivät loppua kohden koiran kun-
non tai innon lopahtaessa, harjoituksella pisteetkin paranevat. Pyhtää 14.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-5, b-
8, c-7, d-13, e-3, f-4 = 40 pist). Hilla ohjataan jäljelle; kaksi ensimmäistä osuutta jäljestetään runsaasti tarkis-
tellen, hukan rajamailla; kolmannen osuuden alussa tarkistukset loppuvat lähes kokonaan; makauksista Hilla 
merkkaa kolme hyvin pysähtyen; kulmat tarkasti ja katkokulma laajalla kaarroksella; kaadolle tullaan suoraan ja 
se kiinnosti. 
 
CRAB APPLE’S CRANBERRY FIZZ Fi Jva 32525/10 s.20.4.2010 i. JV-08 Manaca’s Needs No Introduction e. 
Fi Jva Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 3.7. Jukka Kuparinen VOI 1 (a-6, b-9, c-9, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Hyvä lähtö, koira 
jäljestää maastoon sopivaa vauhtia, maavainua käyttäen; ensimmäisen ja viimeisen makuun osoittaa, kaksi 
muuta kiertää; ensimmäisellä kulmalla isoja tarkistuksia, samoin katkokulmalla, viimeinen kulma hyvin; kaadolle 
tuli suoraan ja se kiinnosti; rankkasade ja maasto eivät hillinneet koiran intoa tänään. 
 
CRAB APPLE’S DARK CHOCOLATE 24976/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze 
Whiskey On Ice e. Fi Jva Crab Apple's Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola PN 2.10. Marja Talvitie BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä 
tyyppi, hieman voimakas otsa ja kuono voisi olla pidempi ja huulet tiiviimmät, hyvä kaula, hieman liian laskeva 
lantio, hyvä hännän kiinnitys, vielä kovin löysät kyynärpäät ja polvikulma saisi olla selvempi, tulossa hyvä karva, 
saisi liikkua paremmalla potkulla. Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali BABY. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 7 months, good expression, well pigmented eyes, correct for the colour, well marked stop, 
good neck but a bit too much dewlap, good angulation in front, good bone, good ribcage, well angulated behind, 
moves well. 
 



CRAB APPLE’S FAIR PLAYER 46323/15 s.9.8.2015 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s The Fizz 
kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä runko, 
kapea kuono-osa vielä, lyhyt kaula, sopivat kulmaukset, etuosassa vielä kovin löysyyttä, kaunis karvapeite. 
 
CRAB APPLE’S GO-GO GIRL 46324/15 s.9.8.2015 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s The Fizz 
kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8 kk, hyvin kehittynyt narttupentu, melko hyvät pään linjat, kuono-osa saa vielä täyttyä, hieman löysät silmä-
luomet, hyvä kaula, erittäin hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä karvapeite, 
liikkuu hyvin sivusta, edestä hieman leveästi. Loviisa RN 7.5. Viveca Lahokoski PEN 1 KP ROP-pentu. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä oleva, lupaava ja ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt, 
erittäin kaunis pää, hyvät pään linjat, pehmeä ilme, kaunis kaula sekä hyvä kiinteä selkälinja, erinomainen 
luusto, hyvät takakulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa erinomaisella ryhdillä ja asenteella, hyvä askel-
pituus sivusta, erittäin miellyttävä kokonaisuus. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen JUN EH 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä runko-osa, kapea kuono, hieman avoimet silmäluomet, eturaajan kulmaus niu-
kahko ja askel lyhyt, liikkuu hyvin takaraajoillaan. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström JUN ERI 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, erinomainen tyyppi ja koko, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä raaja-
korkeus, hyvät pään mittasuhteet mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta, hyvät silmät, erinomainen 
kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, selän pitää vielä vahvistua liikkeessä, kokoon sopiva luusto, 
hyvät käpälät, normaalit liikkeet, erittäin hieno kehys joka tarvitsee vielä lisää aikaa, hyvä luonne. 
Taipumuskokeet: Luumäki 23.7. Meerit Kuparinen SPA 1. 
 
CRAB APPLE’S IRISH COFFEE 24975/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey 
On Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola PN 2.10. Marja Talvitie BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvin liikkuva, erinomainen tyyppi, kaunis pää ja hyvä ilme, hyvä kaula, ylälinja ja häntä, riittävät etu- 
ja takakulmaukset, tulossa hyvä karva, erinomainen runko. 
 
CRAB APPLE’S LATTE MACCHIATO 24973/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze 
Whiskey On Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Helsinki PN 11.12. Marion Waddell, Iso-Britannia PEN 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Well up on leg, coat between stages, finer in head, when settled everything is there but needs time, 
moderate angulation, moves erratic and it is difficult to evaluate. 
 
CRAB APPLE’S POCAHONTAS 11152/15 s.24.11.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple’s White Chocolate kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, sievä nuori narttu, aavistuksen takaluisu kallo ja hieman kevyt kuono-osa, kaunis kaula, hyvin 
kulmautunut edestä, ikäisekseen riittävä runko, lyhyt hieman luisu lantio ja matala hännän kiinnitys, polvikulma 
saisi olla selvempi, hyvä turkin laatu, vielä niukka hapsutus, kauniisti esitetty. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salo-
halla NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvä purenta, 
silmät ja korvat, riittävä kaula joka saisi liittyä kauniimmin lapoihin, pysty lapa, hyvä olkavarsi, hyvä selkälinja ja 
hännän kiinnitys, riittävä eturinta, luusto saisi olla vahvempi ja käpälät korkeammat, hyvä karvan laatu ja riittävä 
hapsutus, liikkuu lyhyellä askeleella ja ylälinja liikkeessä saisi olla parempi. 
Taipumuskokeet: Luumäki 23.7. Meerit Kuparinen SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 22.7. Jukka Kuparinen AVO 0 (0 pist). Koira ohjataan jäljelle, alkukrepityksen jäl-
keen alkaa pyöreilevä epävarma jäljestys; ennen ensimmäistä kulmaa hukka kun koira ei osaa palata jäljelle 
pyörittyään pitkään jäljen sivulla; palautuksen jälkeen merkkasi kulman hyvin ja jatkoi toista osuutta pitkän mat-
kaa tarkasti maavainulla, jonkin luolan ohitus sotki koiran ajatuksen ja se ajautui hukkaan; toisen osuuden lopulla 
kolmas hukka ja koe keskeytyy; harjoitellen loppuun ja kaato löytyi; hyvä kehityskelpoinen koira. Pyhtää 14.8. 
Satu Savolainen-Pulli AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, Hilma tarkastelee heti ohjausalueen jälkeen ennen kuin saa 
jälkityöstä kiinni, työskentely on rauhallista ja jäljen tuntumassa pyörivää; ensimmäisellä osuudella koiralle tulee 
kaksi hukkaa ja koe keskeytyy kulman jälkeen kun jäljen jatko ei selviä; ensimmäinen makaus merkataan; jälki 
mennään harjoitellen loppuun; Hilma osoitti jälkikoiran taipumuksia muttä tänään sienestäjien ja marjastajien 
sotkema märkä jälki oli liian vaikea nuorelle koiralle, lisää harjoitusta niin tulosta alkaa syntyä. 
 
CRAB APPLE’S PRINCESS ARIEL 11155/15 s.24.11.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi 
Jva TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple’s White Chocolate kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 27.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Vilkas ja 
ilionen nuori narttu, jonka häntä heiluttaa koko koiraa; tutustuu mielellään kaikkiin ja kaikkeen. Haku ja laukaus: 
hyväksytty. Lyyli aloittaa haun hieman varovaisesti, laajentaen työskentelysäteen sopivaksi; sillä on hyvä 
hakukuvio ja reipas vauhti; laukauksesta se jatkaa hienoa työskentelyä. Jäljestys: hyväksytty. Lyyli opastetaan 
jäljen alkuun; se aloittaa tarkan, maavainuisen, sopivavauhtisen jäljestyksen; kulma jälkitarkasti; kaadon nuuhkii 
joka sulan tutkien; erinomainen jäljestäjä. Vesityö: hyväksytty. Innoissaan Lyyli ottaa pienen varaslähdön, mutta 
aloittaa uudelleen uintiosuuden ja tuo riistapukin rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Luoksetulo on mallikasta; 
miellyttäväkäytöksinen nuori koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: vähäeleinen yhteistyö toimii; koiran kontakti ja 
luottamus ohjaajaan erittäin hyvä. 



 
CRAB APPLE’S SNOW WHITE 11154/15 s.24.11.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple’s White Chocolate kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Luumäki 23.7. Meerit Kuparinen 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. Fi 
Jva Crab Apple's Cranberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 15.5. Karla Sohlman VOI – (0 pist). Iitu tutkii lähtömakauksen hyvin ja saatetaan 
veriuralle mallikkaasti; heti melkein alussa Iitu lähtee oikealle tekemään laajemman rengastuksen, josta palaa 
itsenäisesti jäljelle; pätkä hyvin maavainua käyttäen, makuun kiertää vierestä ohi, sitten taas oikea puoli vetää 
puoleensa aina niin kauaksi, että tuomitaan ensimmäinen hukka; uusi yritys puhtaalta, mutta siellä oikealla on 
nyt joku juttu, jonka Iitu haluaa selvittää, lähdetään toiseen hukkaan asti; yritetään vielä ja ensimmäinen kulma 
tarkasti toiselle osuudelle, sitä taas mennään pätkä hyvin mutta oikeisto kutsuu, palaa takaisin mutta selvästi 
työinto on nyt kadonnut verijäljelle; ohjaaja tuntee koiran sen verran hyvin, että keskeyttää kokeen; Iitu osoitti 
osaavansa jäljestää, mutta metsän muut hajut olivat tänään mielenkiintoisemmat. Virolahti 29.5. Rauli Markelin 
VOI 2 (a-3, b-8, c-7, d-6, e-2, f-4 = 30 pist). Lähtömakaus osoitetaan mutta se ei Iitua liiemmin kiinnosta ja 
lyhyellä narulla jäljelle; kaikilla osuuksilla tarkistuksia, lenkkejä ja polveilua jäljen molemmin puolin; ensimmäinen 
kulma, jolla katkos, haetaan laajoin lenkein mutta ei selviä, toinen ja kolmas jäljen mukaisesti; makauksista 
ensimmäinen merkataan, muut ohi; sorkan haistoi pikaisesti ja jäi viereen. Pyhtää 3.7. Leena Kähkönen VOI 1 
(a-5, b-111, c-9, d-9, e-2, f-4 = 40 pist). Ohjattu lähtö, pääosin maavainua käyttäen edetään jäljen päällä ja lisänä 
säännölliset tarkastelut sivulle, jopa laajastikin; ensimmäinen kulma, jolla katko, teettää laajenevia rengastuksia 
pitkälle ja tarvitaan kehoituksiakin, hukan lähimaastossa veretyksen alku löytyy kuitenkin; toinen kulma menee 
pitkäksi ja itse kulma jää työstämättä, ulkokautta löytyy jatko; kolmas kulma takalenkillä hyvin; makauksista ei 
tänään kiinnostuta: kaksi ensimmäistä ohi, kolmas yli kävellen ja viimeinen neljäs vauhdista nopaten; kaadon 
koira löytää, osoittaa mutta ei jää siihen; pistetiliä kaventaa tänään huolimattomuus tapahtumilla ja kaato-
käyttäytyminen; hieno suoritus painostavassa säässä. Luumäki 7.8. Mari Myllynen VOI 2 (a-5, b-10, c-9, d-8, e-
3, f-4 = 39 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus, josta ohjattuna ilma- ja maavainuiseen jäljestykseen maastoon 
sopivalla vauhdilla; ensimmäisellä ja toisella osuudella runsaasti pyörähtelyjä, kolmas osuus jälkitarkkaa, neljäs 
osuus yhdellä pyörähdyksellä, muutoin jäljellä tai sen tuntumalla; makauksista ensimmäinen yli, toinen, kolmas 
ja neljäs vain nopaten; kulmista ensimmäinen, jolla katko, eleettömästi oikaisten ennen veretyksen loppua uudel-
le osuudelle, toinen kulma rengastaen, kolmas kulma teettää hieman työtä; kaadolle sivusta ja se kiinnosti; 
tänään pisteisiin vaikuttaa vaillinaisesti merkatut makaukset, oikaistu katko, työläs kolmas kulma ja pyörähtelyt; 
reipas jäljestäjä, lisää vain harjoittelua niin tarkastelut vähenevät ja toivottavasti makausten merkkauskin para-
nisi. Pyhtää 14.8. Esa Pekkarinen VOI 0 (0 pist). Koira aloittaa rauhallisen jälkeä pitkin etenvän jäljestyksen; 
ensimmäinen osuus tarkasti, katkokulma ensin laajalla kaarroksella uudelle osuudelle, sitten koira palaa takaisin 
katkolle, rengastaa sen ja palaa uudelle osuudelle, jäljen poikki menevä oja on ylittämätön paikka ja siitä hukka; 
loppuosuus tarkasti, kulmalla koira tekee sisäpuolisen rengastuksen ja lähtee paluujäljelle, hukka; uusi alku, 
eteneminen hidastelee kun jälleen ojan ylityksessä koira rengastaa etsien parempaa kohtaa ylittää oja, seuraa-
valla ojalla ylityskohtaa ei löydy ja koira etenee ojan laitaa hukkaan asti, tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen 
kaadolle, joka kiinnostaa; tänään metsässä oli pelottavia ojia, jotka pääosin olivat kävellen ylitettäviä. 
 
CRAB APPLE’S THE FIZZ 19208/12 s.31.12.2012 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva TlnW-
13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta KÄY ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Tyypiltään erinomainen, pitkälinjainen narttu, hyvä pään pituus, hieman pyöreät silmät, silmäluomet 
saisivat olla tiiviimmät, tyylikäs kallo, hyvä ylälinja, erinomaiset raajojen kulmaukset, hieman pitkä lanne, kaunis 
karvapeite, liikkuu erittäin hyvin. Loviisa RN 7.5. Viveca Lahokoski KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomaista tyyppiä, hieman pitkärunkoinen mittasuhteiltaan, pehmeäilmeinen feminiininen pää, 
silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, erittäin kaunis kaula ja selkälinja, hyvä eturinta, erinomainen luusto ja taka-
kulmaukset, yhdensuuntaiset takaliikkeet joissa hyvä takapotku, hieman leveä edestä, reippaat sivuliikkeet. Iitti 
RN 29.5. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs, 
sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoinen narttu, naisellinen hyväilmeinen pää jossa hieman kevyt kuono-osa, 
kaunis kaula ja ylälinja, sopiva luusto, riittävästi kulmautunut etuosa, hyvin kulmautunut takaa, tilava runko mutta 
pitkä lanneosa, liikkuu riittävällä askelmitalla mutta saisi pitää ylälinjansa paremmin liikkeessä, hyvin tyylikäs 
seistessään, kaunis turkki, hyvä luonne. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Voimakasrunkoinen koira, hieman kevyt kuono-osa, hyvä ylälinja ja kulmaukset, tilava rintakehä, 
hyvät liikkeet ja oikea karva. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvä kallo, kuono saisi olla hieman täyteläisempi, hyvä purenta, hyvä 
kaula ja ylälinja, niukat etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, hyvä eturinta, rintakehän tulisi olla pidempi, 
luusto saisi olla vahvempi, hyvät käpälät, hyvä karvapeite, liikkuu hieman lyhyellä askeleella ja laiskasti, yhden-
suuntaisesti edestä ja takaa. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 4-vuotias, erinomainen koko, hyvin tasapainoinen narttu, hyvät nartun mittasuhteet, hyvä kallo-
osa, kuonon selkä saisi olla leveämpi, hyvät silmät, hyvä kaula, sopivat kulmaukset edessä ja takana, riittävä 
runko, hieman pitkä lanneosa, hyvä hännän kiinnitys, sopiva luusto, vaivattomat liikkeet joissa hyvä pituus, hyvä 
luonne. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 22.7. Jukka Kuparinen AVO 0 (0 pist). Koira lähti alkumakuulta etenemään jäljen 
molemmin puolin tarkastellen, pitkiä aikoja meni jäljen sivuilla mutta eteni hyvin jäljen suunnassa; ensimmäisen 
osuuden lopussa tuli hukka kun koira unohti tehtävänsä ja jäi istumaan; palautuksen jälkeen kulmalle, jonka 



tarkasteltuaan lähti väärään suuntaan niin pitkälle, että tuli toinen hukka; toinen osuus edetään tuulen ala-
puolella, edeten jäljen suuntaisesti kunnes koiran mielenkiinto lopahtaa ja työskentely loppui; koira vaatii run-
saasti harjoitusta mutta minkälaista? 
Tottelevaisuuskokeet: Kotka 20.2. Allan Aula ALO 2 (158,50 pist). Kotka 12.3. Anne Nokelainen ALO 3 (126 
pist). Porvoo 2.4. Harri Laisi ALO 1 (163 pist). Kotka 23.4. Timo Pussinen ALO 1 (164 pist).Kouvola 30.7. 
Jaana Tala ALO 3 (122,50 pist). Kotka 3.9. Harri Laisi ALO 2 (151.50 pist). Tuusula 18.9. Harri Laisi ALO 2 
(158,5 pist). Kouvola 29.10. Jaana Tala ALO 3 (117 pist). Vantaa 6.11. Harri Laisi ALO 2 (157 pist). Vantaa 
6.11. Kaarina Pirilä ALO 2 (158,50 pist). Kouvola 27.11. Tommi Varis ALO 2 (159 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 
Luonnetesti: Kuopio 16.7. Jorma Kerkkä ja Leena Berg LTE (125 pist). 
 
CRAB APPLE’S WHITE CHOCOLATE Fi Jva 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 15.5. Tuovi Henttu VOI 3 (a-2, b-5, c-4, d-5, e-3, f-2 = 21 pist). Alkumakuu näyte-
tään, nopeasti ohjattuna liikkeelle, eteneminen on suoraviivaista ja tehokasta menoa jäljen päällä tai sen välittö-
mässä tuntumassa, koira käyttää sekä maa- että ilmavainua jäljen selvitykseen; Nelli jäljestää erinomaisesti 
lähes koko jäljen ajan, mutta pari poikkeamaa edellä mainitusta muuttavat tarinan toiseen suuntaan; ensimmäi-
sellä kulmalla Nelli kääntyy tarkkaan, toisen kulman, jolla katko, Nelli oikaisee ilmavainulla uuden veren alkuun, 
kulkee hetken uutta osuutta mutta palaa sitten takaisin katkokulmalle ja merkkaa nyt veretyksen loppumisen, sen 
jälkeen koira poistuu paluujälkeä aina hukkaan asti; kolmannella kulmalla myöskin käännytään tarkkaan uudelle 
osuudelle, osuuden loppu on tiheää kuusikkoa jossa hajut pyörittävät koiraa, Nelli tarkistaa usean kerran, palaa 
jälleen verijäljelle ja lähtee seuraamaan paluujälkeä aina hukkaan asti; uuden alun jälkeen vielä yksi puuhailu-
lenkki ja sitten tullaan kaadolle, joka kiinnosti koiraa; makuut eivät Nelliä kiinnosta, ensimmäinen ja neljäs makuu 
ohi, toinen ja kolmas makuu kävellään yli; varma metsäkoira, jonka lankesi muutamaan mejä-ansaan. Pyhtää 
3.7. Leena Kähkönen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-2, f-4 = 44 pist). Lähtömakaus huomioidaan, ohjatusti maa-
vainuiseen ripeään jäljestykseen, joka etenee pääasiallisesti jäljen päällä koko matkan; ensimmäinen kulma, 
jolla katko, tarkisteluttaa pitkään ja se työstetään veretyksen lopusta uuden alkuuun, kaksi muuta kulmaa vaivat-
ta suunnassa; makaukset: ensimmäinen vauhdista, toinen hyvin, kolmas kierretään ja neljäs kävellään yli; 
kaadolla koira osoittaa sorkan, mutta ei jää heti siihen vaan palaa takaisin; tänään pisteitä vie katkon pitkällinen 
työstö ja hetkisen kestänyt epävarmuus kaadolla, muutoin mallikas jäljestys. 
 
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: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
kaunis veteraaninarttu, hyvän mallinen pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula, erinomainen runko, ylälinja ja raajat, 
hyvälaatuinen suora karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä luonne. Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä VET ERI 
1 SA PN2 VASERT ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9½-vuotias, hyvä vahvuusaste ja mitta-
suhteet, kauttaaltaan kauniit linjat, feminiininen pää, lempeä ilme, riittävä eturinta, sopiva rungon vahvuus, rinta-
kehä voisi olla pidempi, edelleen hyvä turkin laatu, varsin tasapainoiset kulmaukset, sopiva luuston vahvuus, 
kaunis ylälinja, liikkuu edelleen vaivattomasti, iloinen käytös, paljon hyviä veteraanivuosia rouvalle. 
 
DAKOTA PINK 57538/11 s.12.7.2011 i. Kiltonbeck Warlord e. Pipperhaye’s Memphis Belle kasv.  
Metsästyskokeet: Inari 24.9. Tiina Karlström VOI – (18 pist). Inari 25.9. Juha Karlström VOI – (21 pist). 
 
DASHER BEAUTY DREAM 55942/10 s.23.8.2010 i. Westerner Take Off e. Allway’s Peggy Sue kasv. Heidi 
Luusua  
Näyttelyt: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tukevassa kunnos-
sa esitetty narttu jolla vahva pää, hyvä kaula, hyvät rungon mittasuhteet, hyväasentoiset raajat, karva saisi olla 
suorempi, hieman raskaat liikkeet, voisi esiintyä iloisemmin, laihdutuskuuri tekisi terää, hyvä luonne. 
 
DAVICO WHIRLING PEARL Fi & Se Jva 23262/13 s.8.3.2013 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-
J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 15.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö, Helmi osoittaa alkumakauksen ja aloittaa jälkityöhön sopivavauhtisen jäljestyksen; matkan aikana tehtiin 
useita pyörähdyksiä jäljen sivuun, palaten kuitenkin itsenäisesti jäljelle; viimeisellä osuudella hieman ennen 
kaatoa ajaudutaan voimakkaan tuulen alapuolelle jäljen sivua, mutta kehoituksin takaisin jäljelle; katkokulma 
selvitetään laajoin tarkasteluin, toinen kulma pienellä rengastuksella ja kolmas oikaistaan; makauksista ensim-
mäinen osoittamatta, muut hyvin pysähtyen; kaadolle tullaan hieman sivusta, sorkka kiinnostaa; hyvä suoritus 
tuulisessa säässä. Janakkala 4.9. Petri Pelkonen VOI 2 (a-3, b-6, c-7, d-10, e-2, f-4 = 32 pist). Alkumakuu nuuh-
kitaan ja hyvin opastetusti liikkeelle, suorilla osuuksilla tehdään useita pienempiä tarkistuksia; toisella osuudella 
lähdetään määrätietoisesti pois jäljeltä, ensimmäinen hukka; makauksista ensimmäinen hyvin, yksi pikaisesti 
nuuhkaisten, yksi ohi ja yksi yli kävellen; katkolla veretyksen lopusta hyvin pikaisesti uuden osuuden alkuun, 
toinen kulma taustan tarkistuksella, kolmas ensin oikaisten mutta palaten uutta osuutta pitkin tarkistamaan se; 
sorkalle suoraan ja se kiinnosti. 
 



DAVICO WHIRLING SNOW Fi & Se Jva 23260/13 s.8.3.2013 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-
J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Heinola 8.5. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvin ohjattu rauhal-
linen lähtö, Seela merkkaa makuun ja maavainulla matkaan; ensimmäisellä osuudella yksi pieni rengastus, 
kulman taustalla laaja kaarros; myös toinen osuus tarkasti, katkolla Seela rengastaa ensin kahdesti veren veren-
lopun taustalla, sitten uusiksi toiseen suuntaan ja suoraan veren alkuun; kolmannella osuudella laaja tarkistus-
lenkki, josta ripeästi takaisin, loppuosuudet ja kulma tarkasti; sorkkaa Seela jää tutkimaan; kaikki makuut Seela 
merkkaa huolellisesti; erinomaista äänetöntä yhteistyötä. Lahti 15.5. Rauno Koskinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-
10, e-3, f-5 = 45 pist). Koira ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia; kaikki 
osuudet jälkiuralla tai sen tuntumassa tehden joitakin tarkasteluita; makauksista kolme viimeistä merkkaa nope-
asti pysähtyen, ensimmäisen nuuhkaisee vauhdissa, pysähdykset saisivat olla aavistuksen pidempään; ensim-
mäinen kulma, jolla katko, selviää ihmisjälkiin tukeutuen, tosin kulman tuntumassa ollut pahka meinaa aiheuttaa 
päänvaivaa, toinen ja kolmas kulma lähes jäljen mukaisesti; kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Heinola 7.8. Rauli 
Markelin VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjatusti lyhyellä narulla liikkeelle, Seela jäljestää maa- 
ja ilmavainua käyttäen ohjaajan jarruttaessa vauhdin mukavaksi kävelyvauhdiksi; kaikilla osuuksilla pieni polveilu 
tai lenkki; ensimmäinen kulma suunnan tarkistuksin, toinen, jolla katkos, ilmavainulla ja kolmas jäljen mukaisesti; 
kaikki makaukset merkkaa pysähtyen ja nuuhkaisten; sorkan nuuhkii ja jää viereen. Padasjoki 4.9. Satu Koski 
VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Koiralle osoitetaan lähtömakaus, jonka tutkittuaan edetetään 
krepitys ohjatusti, vauhti jarrutetaan sopivaksi; koira etenee maavainulla ja jälkitarkasti kaikki neljä osuutta; 
ensimmäinen ja kolmas kulma tarkasti, toinen kulma, jolla katko, selvitetään yhdellä narun mittaisella tausta-
pyörähdyksellä sekä jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen; makauksista ensimmäinen, toinen ja neljäs osoitetaan 
nopeasti, kolmas hyväksytysti; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; hyvin keskittynyt suoritus koiralta sekä hyvä 
äänetön yhteistyö koirakolta. Siilinjärvi 17.9. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-3, f-5 = 42 pist). Seela 
nuuhkaisee alkumakauksen nopeasti ja aloittaa maa- ja ilmavainuisen etenemisen veriuralla; ensimmäinen 
osuus edetään loivalla siksakilla ja muut osuudet jälkitarkasti, ainoa poikkeama jäljeltä on viimeisen osuuden 
alussa kun käydään tarkistamassa tuoreet hirven jäljet; ensimmäinen kulma, jolla katko, suoraan jäljentekijöiden 
jälkiä veretyksen alkuun, toinen ja kolmas kulma tarkasti; makauksista kolmas osoitetaan hyvin pysähtymällä ja 
nuuhkimalla, muut ylitetään; suoraan kaadolle, jonka tutkii hyvin; reipasvauhtinen jäljestäjä, joka tekee itsenäisen 
suorituksen, pisteitä pudottaa makausten huomioimattomuus ja muutamat pysähdykset matkan varrella. 
 
DAVICO WIZARD WONDER Fi & Se & No & Pohj Jva 21966/12 s.26.2.2012 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen 
Wizard e. Fi Kva-J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Tammela 24.4. Veijo Suoranta VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-3, f-4 = 43 pist). Hyvä lähtö, 
alkaa maavainuinen sopivavauhtinen jälkityö; kaikki osuudet lähes jälkitarkasti; makauksista osoittaa yhden 
hyvin, kolme hidastaen; ensimmäinen kulma jälkitarkasti, toinen (katkokulma) rengastaen ja jälkeä apua 
käyttäen, kolmas kulma parilla rengastuksella; kaadolle suoraan, osoittaa nuuhkien; erinomaista jälkityötä. 
Hirvikoirien jäljestämiskokeet: Hyvinkää 28.11. Jarmo Rantanen HIRV-J1, lumi. 
 
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 11.6. Martti Hirvonen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-11, e-3, f-3 = 36 pist). Alkumakauksen 
tutkimisen jälkeen rauhalliseen mutta tarkkaan jäljestykseen, kohta vauhti kiihtyi reippaaseen kävelyvauhtiin; 
kaikki osuudet erittäin tarkasti; katkokulmaa ei pysty suorittamaan, muut kulmat tarkasti; makauksista osoittaa 
kaksi hyvin, yhden heikommin ja hyppää yhden yli; jää tutkimaan kaatoa; hyvä suoritus. Imatra 12.6. Martti 
Hirvonen VOI 3 (a-2, b-4, c-5, d-11, e-3, f-1 = 26 pist). Alkumakauksen tutkittuaan lähtee rauhallisesti jäljelle; 
tarkkaa jäljestystä ensimmäinen ja toinen osuus; kolmannen osuuden puolivälissä lähtee jäljeltä sivulle aina 
hukkaan asti; palautuksen jälkeen tarkkaa jäljestystä, samoin neljäs osuus; katkokulmaa ei selvitä, toiset kulmat 
tarkasti; makauksista osoittaa kaksi hyvin, yksi yli ja yksi ohi; jää tutkimaan kaatoa. 
 
DAZZLINGTAILS EXCLUSIVELY YOURS 35379/13 s.21.5.2013 i. Fi & Ee Mva Benchmark Indigo e. 
Benchmark Chill'n Thrill kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Mikkeli RN 14.5. Hannele Jokisilta AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Vankka narttu, oikea pään malli, hyvä ilme, kaula saisi olla parempi, riittävästi kulmautunut edestä, 
polvikulmia saisi olla enempi, hyvä rungon malli, hieman pitkä lanne, hyvä karva, erinomaiset liikkeet. Alavus 
KR 12.6. Virpi Montonen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, muuten 
hyvä pää mutta otsapenger saisi olla selvempi, pysty lapa, riittävästi kulmautunut, niukka eturinta, hyvä rungon 
vahvuus, hyvä matala kinner, erinomainen turkin laatu, liikkuu takaa ahtaasti, riittävällä askelpituudella, kaipaa 
lisää tehokkuutta. Riihimäki KV 4.9. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen narttu jolla miellyttävä pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, riittävästi kulmautuneet raajat, 
tilava runko, liikkuu kapeasti takaa, sujuvasti sivusta, hyvä turkin laatu, trimmaus voisi olla viimeistellympi, hyvä 
luonne. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 30.6. Heli Rummukainen SPA 0. Imatra 28.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
 
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 KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice female, good condition, correct feminine head, little bit low neck carriage, strong back, good volume, 
medium angulated, correct front, movement could be more free, good coat, lovely temperament. Kangasniemi 



KR 5.5. Lena Danker KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias vahvarakenteinen narttu 
jolla hyvät mittasuhteet, hyvä linjakas pää, purenta ok, hyvä huulilinja, turhan löysä kaulanahka, hyvät korvat, 
tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, oikean mallinen rintakehä, hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto, lihas-
kunto saisi kiinteytyä, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä askelmitalla mutta ahdas takaa. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 1.5. Kari Muje VOI 2 (a-5, b-7, c-7, d-12, e-3, f-4 = 38 pist). Ohjatusti ja 
merkaten maavainulla matkaan, Elsa jäljestää rauhallisesti ja varsin jälkitarkasti kaikki suorat osuudet; 
ensimmäinen kulma tarkasti, katko vaivatta ihmisjälkiä, kolmannella kulmalla Elsa etenee kulman taustalle, 
loivaan alarinteeseen, pyörii pienriistan jäljillä eikä löydä loppuosuudelle, hukka; palautus ja neljäs osuus 
tarkasti; sorkan Elsa hakee ilmavainulla ja jää tutkimaan sitä; Elsa merkkaa kaikki makuut hyvin; hyvää 
jäljestystä ja yhteistyötä koirakolta. Imatra 11.6. Heikki Vesikko VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-11, e-3, f-5 = 47 pist). 
Ohjattu lähtö, etenee maavainulla lähes tarkasti jäljen päällä; pysähtyy ensimmäisellä ja kolmannella makuulla, 
ylittää toisen ja hidastaa neljännellä; selvittää katkokulman rengastaen, muut kulmat jälkitarkasti; päättäväisyys 
ja taidonnäyte nähtiin maassa makaavan kookkaan kuusen ylityksessä, ylitys ei onnistunut jäljestysvauhdilla 
vaan siihen tarvittiin neljän metrin perääntyminen ja siitä sitten vauhdilla yli; lopussa menee suoraan kaadolle, 
pysähtyy ja kääntyy nuuhkimaan sorkan sisällä olevaa verta; erinomainen jälkikoira. Mikkeli 7.8. Seppo 
Venäläinen VOI 0 (0 pist). [Koeselostus puuttuu]. Mikkeli 17.8. Jarno Hynninen VOI 3 (27 pist). [Koeselostus 
puuttuu]. 
 
DAZZLINGTAILS HOTTI HOTIMPI HOTTIS 20973/15 s.19.2.2015 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt MVA 
TlnW-14 RigaW-15 Triplet Varangian e. Dazzlingtails Dipped In Liquorice kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis-
päinen nuori narttu jolla miellyttävä ilme, kaunis kaula, hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautuneet raajat, erin-
omainen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Kangasniemi KR 5.5. Lena Danker JUN EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 14 kk, feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet, hyvät linjat päässä, kaunis ilme, hyvät korvat, 
purenta ok, hyvä huulilinja, hyvin asettunut lapa, hieman lyhyt olkavarsi, lupaava runko, hyvä selkä ja lantio, 
sopiva luusto, liikkuu reippaasti, tippuu hieman eteenpäin liikkeessä, iloinen ja reipas. Mikkeli RN 14.5. Hannele 
Jokisilta JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä.  Sievä narttu, oikealinjainen pää joka saa täyttyä 
iän myötä, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut edestä, runko saa täyttyä iän myötä, lupaava karva, reipas luonne, 
liikkuu hyvin oikealla asenteella. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia NUO EH 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Pretty feminine bitch with good bone and substance, balanced head with pleasing eye 
and expression, good reach of neck set in well placed shoulders, well sprung ribs and well rounded hindquarters, 
sound on the move but just needs to come up on the front legs to complete the picture. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 30.6. Heli Rummukainen SPA 0. Virolahti 16.7. Anu Kokkarinen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 29.5. Mari Myllynen AVO 2 (a-3, b-6, c-4, d-12, e-3, f-2 = 30 pist). Koiralle 
osoitetaan lähtömakaus, josta ohjattuna pääosin maavainuiseen jäljestykseen; ensimmäinen osuus edetään 
varovaisesti pysähdellen, pyörähdellen ja ohjaajan tukeutuen mutta jälkitarkasti, ensimmäinen makaus vain 
noppaisten, kulma tarkasti; toinen osuus reipastuen hyvällä tempolla jälkitarkasti lähes osuuden loppuun saakka 
mutta jokin mörkö saa vauhdin pysähtymään kuin seinään eikä edetä, hukka; uusi alku toiselle kulmalle, jonka 
selvittää hienolla rengastuksella, makaus noppaisten; kolmas osuus reippaasti muutamin kaarteluin, muuten 
tarkkaa; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; erittäin lupaava nuori jäljestäjä, jonka pisteisiin vaikuttaa nukka, hutais-
ten merkatut makuut, ensimmäisen osuuden varovaisuus ja kolmannen osuuden kaartelut; itsevarmuus lisääntyy 
kokemuksen myötä ja pisteetkin paranevat. 
 
DAZZLINGTAILS INSIDE JOKE 43895/15 s.25.7.2015 i. Fi Mva Triplet Finlandia e. Dazzlingtails Exclusively 
Yours kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia PEN 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice strong puppy, excellent condition, correct head, good topline and tail, excellent volume, medium angulated, 
correct coat, lovely temperament, could be more free movement, very promising. Kangasniemi KR 5.5. Lena 
Danker JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet, kaunis 
ilme, hyvät korvat, purenta ok, hyvä huulilinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, ikäisekseen hyvä runko ja 
lantio, karva hyvin vaiheessa, liikkuu reippaasti, vielä hyvin löysä kyynär, ahdas takaa. 
 
DEBBIE'S AMARANTH 32250/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva JV-09 Puttifar Happy Go 
Lucky e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomaista rotutyyppiä oleva feminiininen narttu, oikeat rungon mittasuhteet ja ylälinja liikkeessä, 
kauniit yhdensuuntaiset pään linjat, erinomaisesti rakentunut edestä, hyvä runko ja karvapeite, oikea hännän 
käyttö, liikkuu tasapainoisesti. Tornio RN 20.2. Pekka Teini JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lupaavasti liikkuva ja rungoltaan hyvin tasapainoinen nuori narttu, oikeailmeinen pää, kauniit tummat silmät, 
hyvä kaulaosa, vielä hieman niukka säkä, ikään sopiva eturinta, rintakehä saa vielä täyttyä, hyvä rakenne 
takana, tasapainoiset kulmaukset, hieno askelpituus mutta etuliikkeissä vielä kerimistä. Oulu KV 9.7. Maria-
Marionka Dekaristou, Kreikka JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head, 
excellent eye and ears, compact and square body, enough bone for her age, nice chest, strong loin, nice croup, 
very nice angulations, good coat, moves sound and happily using her tail. 
Taipumuskokeet: Ii 13.8. Nina Janné SPA 1. 
 
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 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista rotutyyppiä oleva narttu, kauniit yhdensuuntaiset pään linjat, riittävä kuono-osan vahvuus, kaunis 
kaula, erinomaiset suorat eturaajat, erinomainen runko ja rintakehä, hyvä karvapeite, tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä hännän käyttö, liikkuu riittävällä ulottuvuudella, pyöristää hieman lantiota liikkeessä. Raahe RN 23.1. 
Paavo Mattila NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu jolla hyvän mallinen 
kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu 
hyvin, miellyttävä käytös. Tornio RN 20.2. Pekka Teini NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Rotutyyppi erittäin hyvä, hyvillä mittasuhteilla varustettu nuori narttu jolla oikeailmeinen pää, kauniit tummat 
silmät, hyvä kaula, hieman matala säkä ja rintakehä tarvitsee vielä hieman täytettä, leveä lantio, hieman niukka 
polvikulma ja kapea reisi, tiiviit käpälät, hyvä turkki, liikkuu vaivattomasti. Keminmaa RN 14.5. Paula Heikkinen-
Lehkonen AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivis tasapainoinen narttu, täyteläinen rinta-
kehä ja oikea selkälinja, hyvä pään pituus mutta pää saisi olla täyteläisempi, hieman kevyt kuono, hyvä lapa-
kulmaus ja täyteläinen eturinta, hyvät takakulmaukset mutta hieman kapeat takaliikkeet, hyvä karvan laatu, voisi 
olla hieman kiinteämmässä kunnossa, liikkuu hyvin. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari AVO ERI 3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, correct bite, good neck, compact body but topline could be little 
bit straighter, bones of legs could be stronger, correct tail, good coat and colour. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, 
Serbia KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming girl of correct size, type and balance, 
feminine head and expression, correct neck and shoulders, I’d prefer more chest and forechest, enough bone, 
nice feet, correct topline, tailset and tail carriage, I’d prefer wider hindlegs movement. 
Jäljestämiskokeet: Siikalatva 5.6. Niina Lukkariniemi AVO 2 (a-4, b-7, c-7, d-12, e-2, f-3 = 35 pist). Rauhallisen 
ohjatusti maavainuiseen jälkityöhön, jota ohjaaja jarruttaa sopivan vauhtiseksi; ensimmäinen ja kolmas osuus 
risteillään jäljen päällä, toisen osuuden alussa määrätietoisesti hirven jäljille, hukka, loppuosuus kuten ensimmäi-
nen ja kolmas; ensimmäinen ja toinen kulma pienin lenkein kulmien sisä- ja ulkopuolelle, makauksista merkkaa 
kaksi; sorkasta kävelee ensin yli, palaa muutaman metrin jälkeen nuuskimaan; iloisesti työskentelevä nuori koira, 
jolle tänään pieni hairahdus hirven jäljille. Keminmaa 12.6. Juha Pelttari AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 
49 pist). Ohjaaja ja koira tutkivat alkumakausta, koira iloisesti hypähdellen etenee alusta loppuun maavainua 
käyttäen, ohjaaja jarruttaa vauhdin sopivaksi; toisella osuudella parit pyörähdykset jäljen molemmin puolin, 
vähän ennen kulmaa tarkistus riistajäljelle, kehoituksella jatkaa jälkityötä; molemmat makaukset merkkaa hyvin; 
ensimmäinen kulma tarkasti, toinen pienellä takalenkillä; suoraan kaadolle, jota jää nuolemaan häntä heiluen; 
erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta. Ristijärvi 2.7. Marja-Maija Pyykkönen AVO 2 (a-4, b-7, c-6, d-12, e-3, 
f-4 = 36 pist). Hyvä ohjattu lähtö; ensimmäisen osuuden loppupuolella pyypoikue pyrähtää koiran edestä, koira 
seuraa sitä, ohjaajan käskystä palaa jäljelle, ylittää sen ja jatkaa linnun etsintää, toistamiseen yli jäljen aina 
hukkaan saakka; makaus merkaten, kulma hakien, toinen osuus pyörien ja varmistellen, hieman ennen makaus-
ta alkaa hakea sitä, selvittää sen takakautta jäljelle; kolmas osuus jäljen molemmin puolin varmistellen; hieman 
ennen sorkkaa alkaa hakea sitä, suoraan sorkalle jonka osoittaa; hyvä jäljestäjä, jolle linnut tekivät tepposen. 
Siikalatva 7.8. Olavi Nurmiranta AVO 2 (a-4, b-7, c-7, d-11, e-3, f-4 = 36 pist). Ohjattu lähtö, Nova etenee sopi-
vaa vauhtia tarkasti ensimmäisen osuuden loppupuolelle, jolloin koira tekee laajan lenkin jäljen ympärillä; ensim-
mäisellä kulmalla pyörimistä, koira merkkaa makauksen; toisen osuuden alkupuolella Nova poistuu määrätietoi-
sesti jäljeltä, hukka; loppuosuudet melko tarkasti, samoin toinen kulma, jonka makauksen koira merkkaa; kaato 
kiinnostaa. 
Jäljestämiskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Ristijärvi 15.8. Jouko Heikkinen VAHI 0. Jälki löytyi heti ja koira 
jäljesti sitä tehokkaasti; ensimmäinen makaus hyvin merkattu; jäljeltä löytyi kaksi merkkikapulaa; ajallisesti erin-
omainen suoritus; ennen kaatoa koira oikaisi alatuulen puolelle. 
 
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 
Näyttelyt: Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
löysässä kunnossa esitetty narttu, melko hyvä pää, oikeat mittasuhteet, riittävät kulmaukset, oikealaatuinen 
turkki, pyöristää hieman lannetta ja lyhyt taka-askel, esiintyy reippasti. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 21.8. Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, Bertta aloittaa osin maa- ja ilma-
vainuisen jäljestyksen, vauhti on jäljestykseen sopivaa; ensimmäisen osuuden puolessa välissä tehdään laaja 
tarkistuslenkki ja päädytään paluujäljelle, kulma lähes jälkitarkasti, makaus pysähdytään osoittamaan; toisen 
osuuden puolessa välissä useita pyörähdyksiä jäljen sivuun, ajaudutaan jäljen oikealle puolelle ja aina hukkaan 
saakka; osuuden loppupuolella harhaudutaan uudelleen samalle puolelle ja koe keskeytetään; etsitään jälki ja 
tullaan harjoitellen kaadolle, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; toisella osuudella lienee ollut porotokka, joka jälki-
neen veti jäljestäjän huomion. 
 
DEBBIE'S EVER DREAM 32251/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva JV-09 Puttifar Happy Go 
Lucky e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Tornio RN 20.2. Pekka Teini JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very promising 
and feminine young bitch, excellent skull, a bit narrow muzzle, beautiful neck and topline, today narrow brisket, 
excellent rear, beautiful angulations, nice coat. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 6.8. Virpi Väisänen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Agda on avoin 
ja reipas tuttavuus, joka antaumuksella tutustuu ihmisiin; muiden koirien kanssa tulee toimeen ongelmitta. Haku 
ja laukaus: hyväksytty. Agda on innokas hakutyöskentelijä, joka käyttää pääosin maavainua; laukauksesta 
hieman säpsähtää, mutta jatkaa saman tien työtänsä; Agda selvästi osoittaa tietävänsä tavoitteen 
hakutyöskentelyssä. Jäljestys: hyväksytty. Nopea jälkityö aaltoillen jäljen päällä; kaadolle päästään reippaasti ja 
se nuuskitaan mielenkiinnolla. Vesityö: hyväksytty. Agda menee innolla veteen ja noutaa ohjaajan käteen 



riistapukin, joka harmillisesti on heitetty liian lähelle rantaa; toinen riistapukki lentää riittävän kauas ja samalla 
innolla Agda sen noutaa ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Adga on tottelevainen. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Agda osoitti tänään nuoren cockerin iloa ja raikkautta maastossa; sen iloista työskentelyä oli 
mukava seurata; toivottavasti Agda jatkaa rodunomaisten lajien harrastusta jatkossakin. 
 
DEBBIE'S GLENMORANGIE SIGNET 19740/16 s.17.2.2016 i. Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. Fi & No & 
Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin lupaa-
va, hyvin kehittynyt ikäisekseen, erinomainen luusto, kaunis pää ja ilme, saksipurenta, hyvä kaula, ylälinja voisi 
olla stabiilimpi, liikkeessä iloinen häntä, rintakehä hyvin kehittynyt, ikäisekseen hyvät kulmaukset, liike ja esiinty-
minen saisi olla parempi, tarvitsee aikaa kehittyäkseen. 
 
DEBBIE'S HEART OF COURAGE Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva 11240/12 s.26.11.2011 i. C.I.B Fin & Ee 
Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu 
Kamunen 
Näyttelyt: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen narttu jolla kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä runko ja luusto, hyvä ylälinja, sopivat kulmaukset, 
erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tornio RN 20.2. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Todella miellyttävä narttumainen kokonaisuus jolla hyvät mittasuhteet ja 
kaunis pää, vahva kuono-osa, hyvin holvautunut kaula, hyvä ylälinja, rintakehässä sopiva pyöreys, hyvät raaja-
kulmaukset ja raajojen vahvuus, tiiviit käpälät, liikkuu hyvin tasapainoisesti. Keminmaa RN 14.5. Paula 
Heikkinen-Lehkonen KÄY ERI 1 SA PN1 SA SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vahva hyvärakenteinen narttu, hieman pitkä lanneosa, erinomainen luusto ja rintakehän tilavuus, hyvä pään 
pituus ja profiili, hyvät raajojen kulmaukset, hieman kapeat takaliikkeet, erittäin kaunis hyvälaatuinen turkki 
hyvässä kunnossa. 
Jäljestämiskokeet: Hailuoto 22.5. Tommi Sianoja VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-8, e-3, f-3 = 33 pist). Saara nuuhkii 
alkumakuun ja ohjataan jälkityöhön, työtä tehdään maavainulla mukavaa kävelyvauhtia edeten; ensimmäisen 
osuuden alkupuolella hakkuuaukossa jälki hukkuu ja jatko ei kovasta etsinnästä huolimatta selviä, hukka; toisen 
osuuden alkupuolella pikku pyörähdys, muuten erinomaisesti sorkalle asti, jota nuuhkii ja jää; makuista ensim-
mäinen ja kolmas ohi, toisella nopea pysähdys nuuhkimaan, viimeinen vauhdista nuuhkaisten; ensimmäinen 
kulma pikku suunnantarkastuslenkillä, toinen (jolla katko) tuottaa paljon työtä, jatkoa etsitään kuitenkin ahkerasti 
ja lopulta mysteeri selviää, viimeinen kulma lenkillä takaa; ensimmäisen osuuden hakkuuaukean ongelmat 
pudottavat tänään palkintosijaa. Siikalatva 5.6. Juha Pelttari VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). 
Koira tutkii alun ja siitä iloisesti pomppien jäljelle, eteneminen on maavainuista ja ohjaaja jarruttaa vauhdin sopi-
vaksi; kaikki osuudet muuten jälkitarkasti, mutta kolmannella osuudella useampia pyörähdyksiä riistajälkiä tut-
kien; katko saappaita pitkin ja tavalliset kulmat tarkasti; makauksista ensimmäinen ja neljäs merkataan, toinen ja 
kolmas yli; suoraan kaadolle, joka kiinnosti; mukavan näköistä työtä tekevä koira, tänään pisteitä himmentää 
parin makauksen merkkaamattomuus. Ylitornio 12.6. Eino Jämsä VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-2, f-5 = 44 pist). 
Saaralla alkaa rauhallinen jäljestys, makausta haistaen suorille osuuksille, edetään rauhallisesti jäljellä; Saara 
tekee jokaisella osuudella pari nopeaa tarkistusta jäljen sivuun; ensimmäinen kulma ja katkos selvitetään itsenäi-
sesti, toinen kulma tarkasti, kolmannella kulmalla edetään kulman yli mutta palataan takaisin neljännen osuuden 
alkuun; makauksista merkataan ensimmäinen ja neljäs; sorkkaa pysähdytään haistelemaan häntä heiluen. Kola-
ri 21.8. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-8, e-3, f-4 = 41 pist). Saara haistelee alkumakuun ja ohjataan 
jäljelle, alkaa sopivavauhtinen maavainuinen jäljestys joka etenee aivan jäljen päällä; toisella osuudella iso kanto 
meinaa olla ylitsepääsemätön, mutta Saara ratkaisee ongelman kiertämällä kauempaa; neljännellä osuudella 
Saara poistuu määrätietoisesti, mutta palaa hetken kuluttua takaisin jäljelle; makauksista toisen merkkaa hyvin 
pysähtyen ja haistellen, muut ohitetaan; katkokulma veretyksen lopusta rengastaen veretyksen alkuun, toinen 
lenkillä, kolmas rengastaen; suoraan kaadolle, jota pysähtyy haistelemaan; hyvä itsenäinen työskentely. 
 
DEBBIE'S HEART OF THE SUNRISE Fi & Se(n) & Ee Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Fi Kva-J 11238/12 
s.26.11.2011 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva 
Jenlin Philadelphia kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen narttu jonka toivoisin lanneosaltaan olevan lyhyempi, oikeailmeinen pää, kauniit silmät, hyvä 
kaulan pituus, toivoisin viistomman olkavarren, samoin raajaluustoa voisi olla enemmän huomioiden koko, oikea 
rintakehän pituus mutta kuroutunut alalinja, ei tänään parhaassa karvapeitteessä, hyvä häntä, liikkuu riittävällä 
ulottuvuudella sivusta mutta menettää sään liikkeessä. Tornio RN 20.2. Pekka Teini KÄY ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erittäin hyvä, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, oikealinjainen pää jossa 
hyvä otsapenger ja sopivat kuonon ja kallon linjat, rintakehässä hyvä pyöreys, sopiva eturinta, melko pysty olka-
varsi, myös polvikulma saisi olla voimakkaampi, askelpituutta voisi olla hieman enemmän mutta etu- ja taka-
liikkeet ovat tasapainossa. Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä koko, voimakkaat takakulmaukset, etuasentoiset lavat ja löysyyttä edessä, riittävän pitkä rintakehä, 
hyvälaatuinen turkki, hyvät pään linjat, pehmyt hyvä ilme, purenta ok, alaleuka saisi olla leveämpi, hyvät silmät ja 
korvat, liikkeessä ylälinja pettää, hyvä luonne. Kemijärvi RN 2.4. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA PN1 SERT FI 
MVA VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erinomainen, voimakkuusasteeltaan ja raken-
teeltaan erinomainen narttu, kauniit pään linjat ja hyvä ilme, kaunis kaula ja hyvä säkä, oikein kiinnittynyt häntä, 
kauniit kulmaukset, ihana turkki laadultaan ja määrältään, ihana cockerin käytös. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, 
Latvia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type and proportions, correct type of 



expression, good neck, a bit too low set tail, correctly developed body, correctly angulated, moves ok, correct 
temperament. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
temperament, beautiful head, well muscled neck and body, topline could be little bit straighter, good fore and 
hindquarters, nice colour, good coat quality. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia VAL EH 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Charming girl of correct size, type and balance, soft feminine head, I’d prefer better 
nose pigmentation, correct neck and shoulders, I’d prefer more chest and forechset, nice legs and feet, well 
rounded ribs, correct topline, tailset and tail carriage, correct mover. 
Jäljestämiskokeet: Hailuoto 22.5. Kari Grönman VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Koira tutkii 
lähtömakuun, josta huolellinen ohjaus jäljelle; koira aloittaa itsenäisen maavainuisen jälkityön, joka etenee pää-
asiassa veriuralla, vain pari pientä pistoa jäljen sivulle, joilta palaa itsenäisesti takaisin, vauhti on maastoon sopi-
vaa; ensimmäinen kulma, jolla katko, ensin veretyksen loppuun, aluksi rengastamalla ja lopulta jalanjälkiin tukeu-
tuen uudelle osuudelle, toinen kulma pienellä tarkistuksella, kolmas jäljen mukaisesti; makuut koira merkkaa 
kaikki erinomaisesti; kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhkii ja nuoli. Pudasjärvi 26.6. Aila Pekkarinen VOI 1 (a-5, b-
11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Ohjatusti jäljelle, hieman hosuvaa maa- ja ilmavaunuista jäljestystä; ensimmäi-
sellä osuudella ensimmäinen makaus osoitetaan, ensimmäinen kulma takalenkillä; toisella osuudella isompi 
tarkastelulenkki, makaus ylitetään pysähtymättä, toinen kulma (jossa katko) selviää rengastamalla ja osin jalan-
jälkiä apuna käyttäen; kolmannella osuudella pari tarkastelulenkkiä ja makaus nuuskaistaan nopeasti, kolmas 
kulma selviää tarkistuspistolla ja neljännellä osuudella makaus osoitetaan pysähtymällä ja neljäs osuus muuten 
jälkitarkkaa; kaadolle pysähtyy, osoittaa sen. Ristijärvi 2.7. Markku Hassinen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-14, e-3, f-
5 = 50 pist). Lähtömakaus kiinnostaa ja siitä edetään ohjattuna ensimmäiselle osuudelle; koira jäljestää kaikki 
osuudet erinomaisesti ollen tietoinen jäljen sijainnista, aivan jälkiuraa seuraten; ensimmäinen kulma tarkasti, 
toisella kulmalla olleen katkoksen selvittää hyvin lenkittäen ja osaksi jäljentekijöiden jälkiä, kolmas kulma takaa 
lyhyesti tarkistaen; osoittaa kaikki makaukset erinomaisesti; kaadolle tullaan verijäljen suunnasta ja sorkasta on 
kiinnostunut jääden sille; erinomainen jäljestäjä suorittaa kaikki tehtävät rauhallista tahtia edeten mallikkaasti 
ohjattuna. Kolari 21.8. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvin ohjattu lähtö, 
ohjausmatkan jälkeen Elsa aloittaa pääosin maavainuisen hyvin etenevän jäljestyksen, joka tapahtuu pääosin 
jälkiuralla tai aivan sen välittömässä läheisyydessä; matkan aikana tehdään vain pari laajempaa tarkistuslenkkiä 
jäljen sivuun toisen osuuden alussa ja kolmannen osuuden alussa; katkokulmalla tehtiin laaja tarkistuslenkki 
jäljen vastakkaiselle puolelle, rengastaen kuitenkin uudelle osuudelle, muut kulmat pienin suunnantarkistus-
lenkein; kaikki makaukset pysähdyttiin osoittamaan; kaadolle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; 
hieno hyvin etenevä suoritus tänään. Liminka 4.9. Kati Huovila VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). 
Makaus haistellen, valjaista ohjattuna aluksi aaltoilevaan ja pian pääasiassa maavainuiseen sekä tarkkaan 
jäljestykseen alusta kaadolle; haasteellinen jälki ojien koon ja vesimäärän vuoksi suopursun lisäksi; taidokkaasti 
ohjaaja luotti koiraansa, ollen hiljaa; kulmat tarkasti; makauksista kaikki merkiten, näistä kaksi huolimattomam-
min; sorkkaa nuoli. Ylitornio 11.9. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Rauhallinen 
ohjattu lähtö, koira merkkaa alkumakuun ja lähtee sujuvasti etenevään suoritukseen, vauhti maastoon nähden 
sopivana koko jäljen; katkokulmalla tuoreehkot sorkanjäljet veretyksen lopussa laittavat koiran rengastamaan 
alueen, mutta se selviää helposti, toinen kulma suoraan seuraavalle osuudelle, viimeisellä rengastus taka-
maastoon rinteessä; riistan jäljet eivät koiraa osuuksilla kiinnosta enempää kuin nopean tarkistuksen verran; 
makauksia merkkaa kaikkia, toisen hyvin, muut erinomaisesti; kaadolle suoraan ja jää nuuhkimaan sorkkaa. 
Jäljestämiskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Ristijärvi 15.8. Jouko Heikkinen VAHI 0. Jälki löytyi heti ja 
jäljestys todella varmaa; merkkasi ensimmäisen makauksen erinomaisesti, josta merkkikapula mukaan; jäljeltä 
löytyi kolme merkkikapulaa; kokonaisuutena ajallisesti erinomainen suoritus; kaato jäi kuitenkin löytymättä. 
Oulainen 11.10. Kari Hyytiäinen VAHI 1. Koira ottaa jäljen heti ylityksestä ja jäljestää tarkasti jäljen päällä 
ensimmäiselle makaukselle; tuomari seuraa koiran työskentelyä GPS:stä ja koira jäljestää tarkasti jälkeä 
myöten; ohjaaja tuo kaikki kapulat ja sorkan; erinomainen suoritus. Oulainen 18.10. Kari Hyytiäinen VAHI 1. 
Koira ottaa jäljen ylityksestä ja jäljestää tarkasti jälkeä myöten ensimmäiselle makaukselle; tuomari seuraa 
koiran työskentelyä paikantimen avulle, josta voidaan todeta koiran jäljestävän tarkasti jäljen päällä koko 
matkan; ohjaaja tuo kaikki kapulat ja sorkan; erinomainen suoritus. 
Hirvikoirien jäljestämiskokeet: Ristijärvi 25.11. Paavo Oikarinen HIRV-J1, lumi. 
 
DEBBIE'S HIGHLAND PARK SIGURD 19745/16 s.17.2.2016 i. Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. Fi & No & 
Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko, viehättävä pää, purenta ok, kaunis ilme ja silmien muoto, silmät voisivat olla hieman tummemmat, 
hyvin kiinnittyneet korvat, hyvä kaula, jo nyt erinomainen eturinta, suorat eturaajat, tiiviit tassut, hyvä ylälinja, 
syvä rintakehä, vahva runko, rintakehä voisi olla hieman pidempi, hieman pitkä lanne, vahva takaosa ja hyvä 
häntä, kaunis karva, vielä lyhyehkö taka-askel, taka-askeleessa riittävä voima, reipas käytös. 
 
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 
Näyttelyt: Riihimäki KV 4.9. Reia Leikola-Walden KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kevyt-
rakenteinen narttu jolla miellyttävä pää, hyvä kaula, toivoisin vahvemman luuston, ulkokierteiset kovin litteät etu-
käpälät ja pehmeät ranteet, riittävä runko, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu kovin kapeasti edestä, pyöristää ylä-
linjaa liikkeessä, oikea turkin laatu, esiintyy erinomaisesti vapaasti seisottaen, iloinen luonne. 
Rallytoko: Hyvinkää 25.9. Tiia Hämäläinen ALOHYV (94 pist). 
 



DEBBIE'S LAPHROAIG TRIPLEWOOD Ee Mva 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: Lahti KV 2.4. Johan Juslin KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispiirteinen 
pää, erinomainen tilavuus rungossa, itseluottamusta puuttuu, litteät käpälät, liian taakse laskeva lantio, hyvä 
karvan laatu, pitäisi liikkua paremmin. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi KÄY EH 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Kunde ha lite finare skalle, framskjuten skuldra, bra bröstkorg, lång i länden, på 
kanten lite övervinklad bak, kunde ha mjukare övergång i hals och rygg, önskar stramare helhet och mer kraft i 
rörelsen. Tammela KR 11.6. Juha Kares KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas, aavis-
tuksen ilmavan vaikutuksen antava feminiininen narttu, hyvä purenta, turhan etuasentoiset lavat, suorahko olka-
varsi, hyvä turkki, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, iloinen liikkuja mutta edestä turhan levoton liike, kau-
niisti esitetty. Kangasala RN 6.12. Irina Poletaeva KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
iso, voisi olla narttumaisempi, kuono voisi olla täyteläisempi silmien alta, silmien muoto ja ilme voisi olla tyypilli-
sempi, saksipurenta, hyvä kaula, ylälinja voisi olla parempi, etukulmaukset ja liikkeet saisivat olla paremmat, 
pehmeähköt ranteet, hyvät takakulmaukset, askelpituus saisi olla pidempi, hyvä karvan laatu. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 8.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Betty jäljestää 
mukavaa kävelyvauhtia tehden ajoittain runsaasti pieniä tarkastuslenkkejä jäljen sivussa; ensimmäinen makaus 
merkataan nopeasti ja toinen hyvin; ensimmäinen kulma tarkasti, toisella kulmalla olevaa katkoa Betty lähtee 
selvittämään väärältä puolelta eikä jatkoa löydy, hukka; palautus veretyksen alkuun, jäljestys jatkuu mallikkaana 
kunnes ennen makausta polku vie koiran mennessään, hukka; palautus makaukselle, mutta jäljestys ei enää 
kiinnosta ja Bettylle tulee kolmas hukka; mennään harjoitellen loppuun; Betty osaa jäljestää, mutta tänään nuori 
koira ei jaksanut keskittyä loppuun asti. Mänttä-Vilppula 22.5. Olavi Nurmiranta VOI 2 (a-4, b-7, c-6, d-9, e-3, f-
3 = 32 pist). Betty ohjataan jäljelle, jota se etenee kaksi ja puoli osuutta tarkasti; kolmannen osuuden puoli-
välissä koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä; loppuosuuksilla paljon pyöritystä; kulmat mennään tarkasti, katko-
kulma rengastaen; makauksista Betty ei paljon piitannut; kaato kiinnostaa. Hämeenlinna 7.8. Piia Kairenius VOI 
1 (a-5, b-10, c-9, d-11, e-3, f-4 = 42 pist). Hyvä ohjattu lähtö, jonka jälkeen alkaa sopivavauhtinen pääosin maa-
vainuinen jälkityö; kaksi ensimmäistä osuutta edetään hyvin jäljen päällä lukuunottamatta toisen osuuden alussa 
nopeaa tarkistusta edestä pyörähtävän pyypoikueen jäljille ja loppuosuudella laajempaa tarkistusta sorkanjäljille 
josta palataan takaisin verijäljelle ohjaajan kehoituksesta; kolmannella ja neljännellä osuudella jäljestys muuttuu 
aaltoilevammaksi ja neljännellä osuudella tehdään pieniä tarkistuksia jäljen sivuun; kulmat hyvin, ensimmäinen 
kulma (jolla katko) veretyksen loppuun ja osittain ihmisjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle, edes edestä pyräh-
tävä pyypoikue ei tässä vaiheessa haittaa, toinen ja kolmas kulma takaa kaartaen; makauksista kaksi merkkaa 
hyvin, yksi ohitetaan ja yksi nopeasti pysähtyen; kaadolle tulee suoraan, nuuhkii ja nuolee, mutta voisi olla hie-
man kiinnostuneempi; hyvä suoritus nuorelta koiralta lämpimässä säässä. Mänträ-Vilppula 28.8. Marko Aalto-
nen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Alku tutkitaan, hyvä ohjattu lähtö; alkaa rauhallinen melko 
jälkitarkka eteneminen, muutama pieni pisto ja tarkistus, joista palaa nopeasti takaisin; ennen ensimmäistä 
kulmaa laajaat tarkistukset, suunta selviää lopulta; katkolla veri loppuun, tekijöiden jälkiä uudelle osuudelle, muut 
kulmat pienellä tarkistuksella; makuista kolme ensimmäistä merkitään hyvin, viimeinen nopeasti; kaadolle ilma-
vainulla sivusta, jää nuuhkimaan. 
 
DEBBIE'S LAST OF THE WILDS 32254/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva JV-09 Puttifar Happy 
Go Lucky e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming 
girl, slightly biggish but still in balance, feminine head and expression, correct neck and shoulders, enough bone, 
nice feet, needs to develop in chest and forechest, French position of front feet, correct topline, tailset and tail 
carriage, happy mover. 
 
DEBBIE'S LUCKY CINDERELLA Fi Mva Fi & Se Jva 57520/10 s.10.10.2010 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee 
Mva JV-09 Puttifar Happy Go Lucky e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu 
Kamunen 
Jäljestämiskokeet: Ylitornio 12.6. Eino Jämsä VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-9, e-3, f-5 = 42 pist). Cindy aloittaa 
jäljestämisen kolmesti ennen kuin uskoo jäljen olevan ohjaajan osoittamassa suunnassa; ensimmäisellä osuu-
della pisto sivuun sekä kerran pyörii jäljen ympäri, toisella osuudella lisää pyörimistä, ennen kulmaa isoja lenkke-
jä, kolmas osuus jäljellä; ensimmäinen kulma ja katkos selvitetään omatoimisesti, toinen ja kolmas kulma tarkas-
ti; makaukset Cindy vain nyökkää, ei merkkaa kunnolla; kaadolle pysähtyy häntää heiluttaen. Virrat 19.6. Tuula 
Svan VOI 0 (0 pist). Cindy ohjataan hyvin jäljelle ja se aloittaa maa- ja ilmavainuisen jäljestyksen, jäljestys on 
hyvin levotonta ja jälkeä lenkitetään molemmille puolille; ensimmäinen kulma, jolla katko, lenkitetään laajasti 
useaan kertaan ennen kuin veretyksen alku löytyy; toisella osuudella sama levoton jäljestys jatkuu ja hetken 
kuluttua ei jäljestys enää kiinnosta ja tuomitaan hukka; hetken jäljestettyään Cindy näkee ”mörköjä” ja lopettaa 
työskentelyn ja siitä toinen hukka; puhdas jälki ja veriura ei enää koiraa kiinnosta ja tuomari keskeyttää kokeen; 
harjoitellen sorkalle, joka kiinnosti; tänään jäljestäminen ei ollut Cindylle tarpeeksi kiinnostavaa metsän muiden 
hajujen seassa. Ristijärvi 2.7. Piia Juntunen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-6 e-3, f-4 = 40 pist). Innokas ohjattu lähtö, 
josta alkaa reipasvauhtinen jäljen molempia puolia siksakkaava maavainuinen jäljestys; makauksista merkkaa 
riittävästi ensimmäisen, toinen yli ja kaksi viimeistä ohi; ensimmäisellä kulmalla katko, jonka selvittää rengasta-
malla, toinen kulma pitkäksi, samoin kolmas; kaadon löytää ja sen osoittaa nuuhkien; tänään innokas reipas-
vauhtinen jäljestys, josta jäi uupumaan vain tapahtumien osoitustarkkuus. Rovaniemi 10.7. Marika Ahola VOI 2 
(a-6, b-9, c-9, d-10, e-1, f-4 = 39 pist). Innokas ohjattu lähtö alkumakaus pikaisesti nuuskaisten; maa- ja ilma-
vainua sopivasti sekoittava Cindy jäljestää jarrutettuna maastoon sopivaa vauhtia, jäljestys etenee pääsääntöi-
sesti jälkitarkasti; toisella osuudella tehdään yksi pieni pisto jäljen sivuun, neljännen osuuden lopussa pyöritään 



vähän aikaa suunnan löytämiseksi; ensimmäinen kulma, jossa katko, teettää paljon osin kertaavia rengastuksia, 
katko kuitenkin selviää itsenäisesti ihan hukan rajoilla, toinen kulma joka on hyvin loiva mennään tarkasti kaar-
taen, kolmas kulma selviää loivalla takakaarroksella; ensimmäinen, toinen ja kolmas makaus merkataan nopeas-
ti pysähtyen, neljäs makaus merkataan erinomaisesti pysähtyen; kaadolle tullaan suoraan, Cindy nuuhkaisee 
sorkkaa vain pikaisesti ja lähtee kohti tietä, kaadon merkkaus on riittämätön; hyvä jälkityötä, jota himmentää 
katkon vaikeudet ja kaadon riittämätön merkkaaminen. Siikalatva 7.8. Eino Jämsä VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-10, 
e-3, f-4 = 42 pist). Cindy haistaa makausta ja aloittaa rytmikkään etenemisen jäljellä; makauksista Cindy 
merkkaa vain toisen,  muut yli nyökäten; kulmallinen katkos seurataan tekijöiden jälkiä, kulma kaksi tarkastus-
lenkillä ja kolmas kulma tarkasti; suorilla osuuksilla Cindy tekee useampia tarkastuksia; sorkalle Cindy pysähtyy 
nuolemaan. Kolari 21.8. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Cindy haistelee alku-
makuun ja ohjattuna jäljelle, alkaa sopivavauhtinen pääosin maavainuinen jäljestys, joka etenee jäljen päällä; 
jokaisella osuudella Cindy tekee muutaman tarkastuksen jäljen sivuun; makaukset merkkaa kaikki hyvin pysäh-
tyen ja haistellen; kulmista ensimmäinen, jolla katko, veretyksen lopusta jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen vere-
tyksen alkuun, toinen ja kolmas taustan tarkistuksella; suoraan kaadolle, jonka luo jää haistelemaan. Ylitornio 
4.9. Niina Lukkariniemi VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-2, f-5 = 48 pist). Koira tutkii alkumakuun nopeasti ja 
aloittaa sitten pääosin maavainuisen jälkityön varsin reipasta kävelyvauhtia edeten; suorat osuudet jälkitarkasti; 
merkkaa kaikki makaukset; ensimmäinen kulma ja katko saapasjälkeä seuraten, toinen ja kolmas kulma jäljen 
mukaan; sorkalle suoraan, nuuskii nopeasti ja palaa ohjaajan luo, sorkka saisi kiinnostaa hieman enemmän; 
oivallista työtä parivaljakolta. 
 
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: Tornio RN 20.2. Pekka Teini AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotu-
tyypiltään erinomainen feminiinisen pään omaava narttu, hyvä kuono-osan vahvuus, riittävä otsapenger ja kau-
niisti laskeutuvat korvat, erinomainen ylälinja ja hyvin kaareutuvat kylkiluut, lihaksikas lantio ja oikein kiinnittynyt 
häntä, kaunis sileä karvapeite, vaivattomat liikkeet, miellyttävä käytös. Kemijärvi RN 2.4. Pekka Teini AVO ERI 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Myöhästyi kehästä, vain laatuarvostelu; mittasuhteiltaan ja tyypil-
tään erinomainen narttu jolla hieman kevyt mutta oikeailmeinen pää, oikeat kuonon ja kallon linjat, tummat 
silmät, hyvät mittasuhteet rungossa, hyvät kulmaukset raajoissa, matala kinner, tiiviit käpälät, laadukas rungon-
mukainen ja sileä turkki. 
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 14.8. Marika Ahola VOI 3 (a-3, b-5, c-4, d-7, e-2, f-1 = 22 pist). Rauhoitettu ja 
ohjattu lähtö alkumakaus pikaisesti merkaten, Veera etenee jarrutettuna maastoon sopivaa vauhtia, ilmavainui-
nen jäljestys on osin tarkkaa ja osin molemmin puolin jälkeä kaartelevaa; kolmannen osuuden lopussa ja neljän-
nen osuuden alussa tehdään laajaa hakua, mutta jatko selviää itsenäisesti; kolmas kulma jää selvittämättä kun 
Veera oikaisee reippaasti hakureissullaan; ensimmäisen osuuden heti alussa Veera lähtee kaksi kertaa peräk-
käin muiden hajujen perään, molemmista tuomitaan hukat; ensimmäinen kulma, jossa katko, teettää töitä mutta 
lopulta Veera löytää itsenäisesti veretyksen jatkon, toinen kulma ratkeaa pienellä takalenkillä; makauksista vain 
toinen nuuskaistaan nopeasti ylikäveltäessä, muut makaukset mennään ohi; kaadolle tullaan suoraan, sorkkaa 
nuuskaistaan pikaisesti ja Veera jää sen viereen, saisi olla kiinnostuneempi sorkasta; tänään jäljestys oli työ-
voitto. Kolari 21.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-8, e-2, f-4 = 40 pist). Ohjaajan osoituksesta huoli-
matta Veera on haluton nuuhkimaan alkumakausta, sitten ohjatusti jäljelle; työtä tehdään enimmäkseen maa-
vainulla; työ on myös jälkitarkkaa, viimeisellä suoralla pari pientä pistoa jäljen sivuun; makauksista kolme joko 
ylitetään tai ohitetaan, yksi merkataan nopeasti; katkokulma selviää lenkittäen, seuraava tarkasti ja viimeinen 
takaa kaartaen; jälkeä pitkin kaadolle, jota pysähtyi nuuhkaisemaan, voisi olla kiinnostuneempi. 
Luonnetesti: Oulu 3.9. Jari Keinänen ja Reijo Hynynen LTE (170 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: Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Nice head, correct eyes, could have little longer ears, compact body, good ribs, strong loin, nice 
angulations, good coat, moves sound but front legs turn in while moving. Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen 
AVO ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahvarunkoinen narttu, kaunis pää ja 
ilme, oikeat mittasuhteet ja hyvät kulmaukset, hyvälaatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, tasapainoiset liikkeet. 
Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely 
temperament, good movement, beautiful head, correct bite, elegant neck, compact body but topline could be 
little bit straighter, legs could be little bit stronger, correct angulations, good tail, good coat and colour. Oulu KV 
14.8. Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming girl, slightly biggish 
but still in balance, feminine head and expression, correct neck and shoulders, good legs and feet, beautifully 
rounded ribs, correct mover. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, riittävä luusto, kaunis pää, levollinen ilme, hyvä kaula, hyvä 
eturinta ja rintakehä, riittävät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen turkin laatu ja turkki on kauniisti 
kunnostettu, hyvät liikkeet mutta pyöristää aavistuksen selkäänsä. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari 
KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good sized bitch, nice head, narrowly placed weak front 
legs, compact body, a bit over arched topline, not strong enough second thigh and rear pastern, a bit toed in, 
good sidegait. 
Jäljestämiskokeet: Kuhmo 22.5. Kati Huovila VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-4 = 42 pist). Tarkasti aloitus, 
maavainulla edetään muutoin paitsi tuulisissa kohdissa, jolloin myös sorkanjäljet kiinnostavat enemmän sekä 



sähellys lisääntyy hajuista, pientä hyörinää koko matkan ajan; makauksista yksi merkiten, yksi nopeasti hidas-
taen ja kaksi ohi tai yli; kulmat narunmitalla kaartaen tai lenkillä, katko ilma- ja maavainulla kaarrellen; kaadolle 
ilmavainulla ja jäi haistelemaan. Siikalatva 5.6. Niina Lukkariniemi VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). 
Koira ohjataan rauhallisesti jäljelle; suorat osuudet jäljen päällä vain pieniä tarkistuksia tehden; matkaa tehdään 
maa- ja ilmavainulla rauhallista kävelyvauhtia edeten; toisen osuuden alussa ja kolmannen osuuden lopussa 
pysähtelyä, mutta matka jatkuu itsenäisesti; merkkaa kaikki makaukset; ensimmäinen kulma suunnan varmistuk-
sin, toinen kulma ja katko saapasjälkeä seuraten, kolmas kulma jäljen mukaan; sorkalle ilmavainulla, nuuskii 
innokkaasti; vakaasti autopilotilla etenevä koirakko, jonka pisteitä toisen ja kolmannen osuuden pysähtely hie-
man laskee. Keminmaa 12.6. Juha Pelttari VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Ohjaaja ja koira tutki-
vat alkumakausta häntä heiluen, edetään pääosin maavainulla maastoon sopivalla vauhdilla; ensimmäisellä 
osuudella koiralla meinasi olla enemmän intoa kuin järkeä, useampia pienempiä tarkistuksia teki, työskentely 
parani ja loppuosuudet mentiin jälkitarkasti; ensimmäinen kulma, jolla katko, hakemalla seuraavalle osuudelle, 
toinen takalenkillä ja kolmas tarkasti; makauksista ensimmäinen, toinen ja neljäs merkataan, kolmas ohitse ja 
koira palaa merkkaamaan senkin; suoraan kaadolle, jota häntä heiluen nuolee; erinomainen äänetön suoritus. 
Ristijärvi 2.7. Markku Hassinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-3, f-5 = 44 pist). Lähtömakaus tutkitaan yhdessä 
ja ohjattuna edetään ensimmäiselle osuudelle, heti alkumetreillä pieni pysähdys heinän syöntiin, mutta hyvin 
edetään siitä jäljelle; koira jäljestää aivan jälkiuralla aina ensimmäiselle kulmalle, jossa katkos veretyksen 
loppuun, aloittaa hakemaan ja etsii jäljen jatkon erinomaisesti työskennellen; toinen osuus edetään erinomaista 
jälkityöskentelyä tehden toiselle kulmalle, jossa jatkoa joudutaan hakemaan; löytää kolmannelle osuudelle ja 
alkuosalla vasemmalle jäljestä käy tarkistamassa hajut noin 15 metriä jäljestä, vielä ojassa viilentävä hetki ennen 
kolmatta kulmaa jossa edetään pitkäksi, kaartaa kuitenkin itsenäisesti sieltä neljännen osuuden alkuosalle; kohta 
etenee vasemmalle jäljestä laajaan hakulenkkiin, takaisin löytää hakien jäljen hajun; loppuosa edetään jäljen 
tuntumassa ja kaadolle kaartaa vasemmasta sivusta jääden sorkkaa nuuhkimaan; makauksista osoittaa erin-
omaisesti ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen hätäisesti; rauhallista vauhtia edennyt jäljestäjä selvittää 
tänään tehtävänsä. Kolari 21.8. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Sase rauhoitel-
laan ennen alkumakuuta ja ohjattuna jäljelle, alkaa sopivavauhtinen pääosin maavainuinen ja jälkitarkka jäljes-
tys; makauksista kolme ensimmäistä merkkaa hyvin pysähtyen haistelemaan, neljäs hieman pikaisesti; kulmista 
ensimmäinen, jolla katko, veretyksen lopusta jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen veretyksen alkuun, toinen rengas-
taen muutamaan kertaan suuntaa varmistaen, kolmas pienellä taustan tarkistuksella; kolmannen osuuden loppu 
ja neljännen osuuden alkuosa vaativat pari pientä tarkastuslenkkiä; suoraan kaadolle, jonka haistelee. Ylitornio 
4.9. Niina Lukkariniemi VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Rauhoitettu ohjattu lähtö, koira aloittaa 
pääosin ilmavainuisen reipasvauhtisen jäljestyksen; suorat osuudet jäljen päällä aaltoillen; merkkaa kaikki 
makaukset; ensimmäinen kulma ja katko teettää töitä, mutta ajan lähestyessä loppuaan jatko lopulta löytyy 
saapasjäljen avulla, toinen ja kolmas kulma laajalla tarkistuslenkillä; kaadolle suoraan, nuuskii sorkan ja jää 
paikoilleen; kulmia lukuunottamatta hieno suoritus koirakolta. Ylitornio 11.9. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-11, c-
10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Rauhallinen ohjattu lähtö alkumakaus merkaten, lähtee etenemään rauhallisella 
vauhdilla hyvin edeten; ensimmäisellä osuudella muutama rengastus riistanjäljille, nekin lyhyesti ja nopeasti; 
ensimmäinen kulma takamaasto rengastaen ilman ongelmia, katkokulmalla metrin rengastus veriuran lopussa ja 
jatko haetaan kengänjälkiin tukeutuen, viimeinen kulma ensimmäisen toisinto vauhtia hidastaen; makauksista 
ensimmäinen ja toinen merkataan hyvin, loput nopeasti pysähtyen; kaato löytyy ja se osoitetaan kiitollisena 
ohjaajalle. 
Jäljestämiskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Ristijärvi 15.8. Jouko Heikkinen VAHI 0. Jälki löytyi palatessa 
lähtöalueen toisesta laidasta; jäljestys innokasta ja määrätietoista; löytyi ensimmäinen makaus/merkkikapula; 
koira merkkasi makauksen hyvin; lyhyen jäljestämisen jälkeen koira päätti palata lähtöpaikalle. 
Rallytoko: Tornio 13.11. Tytti Lintenhofer ALOHYV (98 pist). Kemi 3.12. Hannele Pirttimaa ALOHYV (93 pist). 
 
DELICHON CIRRUS Fi Mva 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: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila VET ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen narttu joka vielä erittäin kauniissa kunnossa, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, 
sopusuhtainen runko, selässä pientä pehmeyttä, erittäin hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu ja esiintyy 
hyvin. Lahti RN 8.5. Eeva Resko VET ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen 9-vuotias veteraaninarttu, erinomaisessa kunnossa, erinomainen pää ja 
ilme, kaunis ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä, hyvä runko ja takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
 
DELICHON DRIPDROP 44010/10 s.10.7.2010 i. Westerner Cisco Kid e. Fi Mva Fi & Se Jva Delichon Cirrus 
kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 24.4. Veijo Suoranta AVO 3 (a-2, b-3, c-2, d-10, e-3, f-1 = 21 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, alkaa reipasvauhtinen maavainuinen jälkityö; osuuden alku hyvin jälkitarkkaa työtä kunnes poistutaan 
määrätietoisesti jäljeltä, todetaan hukka; uusi aloitus ja pätkä jälkeä ja jälleen poistutaan jäljeltä, todetaan toinen 
hukka; uusi alku, jälkeä lähes kulmalle, mikä oikaistaan; toisen osuuden puolivälissä iso oja ja leveä peurapolku 
ojan ylityspaikalla, ojasta päästään kuitenkin hyvin yli ja peurapolustakin selvitään, mutta toisen kulman lähellä 
olevat tuoreet hirven jäljet tuottavat paljon työtä, kutenkin lopulta päädytään kolmannelle osuudelle; kulma jäl-
leen ohitetaan vierestä, loppu jälkeä pitkin kaadolle, ensin ohittaen mutta palaten takaisin, kaadon osoitti nuuh-
kien; ajoittain hyvää jälkityötä, mutta metsässä on myös paljon mielenkiintoisia hajujakin, mitkä johdattavat koi-
ran pois jäljeltä. 
Tottelevaisuuskokeet: Janakkala 5.7. Pernilla Tallberg AVO 0 (179 pist). Lohja 20.8. Harri Laisi AVO 2 (237 
pist). Tuusula 18.9. Harri Laisi AVO 1 (268 pist). 



Luonnetesti: Kouvola 13.8. Jorma Lankinen ja Lea Yli-Suvanto LTE (158 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 
Mva Fi & Se Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Näyttelyt: Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen VAL ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvärunkoinen narttu jolla tasapainoinen pää, hyvät kulmaukset, kaunis ylälinja, liikkuu hyvin 
sivusta ja takaa, edestä hieman sisään kerien. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström VAL ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, hyvä koko, erittäin hyvän mallinen pää jossa oikea vahvuus ja pituus, hyvät 
silmät ja ilme, hyvä kaula, hyvin kulmautunut etuosa, riittävä rintakehä, lanneosa saisi olla lyhyempi, voimakkaat 
takakulmaukset, hyvä luusto, kinner saisi olla matalampi, normaalit liikkeet, ei parhaassa karvassa tänään, hyvä 
luonne. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva VAL EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä 
tyyppi, pitkärunkoinen, pään linjat ja ilme saisivat olla rodunomaisemmat, saksipurenta, hyvä niska ja ylälinja, 
pitkä lanne, eturinta pitäisi olla paremmin kehittynyt, etukulmaukset voisivat olla paremmat, kintereet voisivat olla 
vahvemmat, hyvä askelpituus, karva pitäisi olla paremmassa näyttelykunnossa. 
Jäljestämiskokeet: Virolahti 29.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 1 (a-5, b-10, c-8, d-13, e-3, f-4 = 43 pist). Sirri 
ohjataan jäljelle ja alkaa mukavavauhtinen jälkityö; ensimmäisellä osuudella ylimääräisiä mutkia aiheuttavat 
maja ja sen läheisyydessä oleva tienristeys, jonka jälki ylittää; toisen osuuden alussa suoritetaan pakollinen 
puskakierros jäljen tiheimmässä kuusikossa, muutoin jäljestys on melko jälkitarkkaa; makaukset merkataan 
hyvin, ensimmäinen kulma tarkasti ja toiselta kulmalta lähdetään tarkastuskierrokselle, josta palataan ohjaajan 
kehoituksesta; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti. Imatra 12.6. Martti Hirvonen AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-
14, e-3, f-5 = 50 pist). Alkumakaus tutkitaan huolellisesti, aloittaa määrätietoisen jälkitarkan jäljestyksen sopivalla 
vauhdilla edeten; kaikki osuudet tarkasti jäljen päällä kulkien, paitsi lähellä kaatoa kova sivutuuli painoi jälkeä 
sivulle, koira sai kuitenkin vainun tuulen alapuolelta päästen kaadolle; kulmat tarkasti, osoittaa makaukset hyvin, 
jää tutkimaan kaatoa; erinomainen jälkikoira. 
 
DELICHON FLYING EAGLE 49991/13 s.8.9.2013 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Fi Mva Fi 
& Se Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen narttu jolla kaunis pää, ilme ja kaula, erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät raajat, 
erinomainen karvapeite, liikkuu sivusta erittäin hyvin, miellyttävä käytös, seistessä erittäin kaunis. 
 
DON RIVER’S SABRINA EST02351/13 s.17.5.2013 i. Emil z Vejminku e. Don River’s Kleopatra kasv. Natasja 
Nadoneko, Eesti 
Näyttelyt: Kangasniemi KR 5.5. Lena Danker AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias 
hyvän kokoinen, hieman ilmava narttu, feminiininen pää, hieman takaluisu kallo, kaunis ilme, hyvät korvat, 
purenta ok, hyvä huulilinja, hyvin kulmautunut edestä, hyvä rintakehän muoto, toivoisin vahvempaa polvikulmaa, 
hyvä selkä ja lantio, liian matalasti kiinnittynyt häntä, sopiva luusto, liikkuu reippaasti. 
 
DREAM BELL’S ADA 43812/14 s.29.7.2014 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. Northworth 
Crash Test kasv. Jaana Räisänen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen narttu, selvä sukupuolileima, hyvä kallo-osa ja ilme, oikea kaulan pituus, selvä säkä, vielä tässä 
kehitysvaiheessa rungosta puuttuu rodunomainen pyöreys ja voima, hyvät takaraajat mutta toivoisin etuosaan 
viistomman olkavarren, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin edestä, takaliikkeiden tulee vielä tasapainottua. Kangas-
niemi KR 5.5. Lena Danker NUO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 9 kk, tyylikäs 
narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, kaunis ilme, purenta ok, hyvät korvat, turhan löysää kaula-
nahkaa, erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, kaunis kaula ja ylälinja, toivoisin vielä volyymiä rintakehään, 
hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto, oikea karvan laatu tulossa, liikkuu hyvällä askelmitalla vaikka vielä kauttaal-
taan kapea. Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea 
sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, vähän avoin ilme, viiksikarvat puuttuvat, hyvä purenta, 
hyvä kaula, vähän etuasentoiset lavat, hyvä runko, oikein kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin sivulta, käyttää 
häntää rodunomaisesti. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent body proportions, correct shape of head, dark slightly more open eyes, well set ears, 
excellent neck and topline, could be slightly more barreled over ribs, excellent set  and carriage of tail, good coat 
quality, balanced movement. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja purenta, riittävät etukulmaukset, eturinta saisi olla selvempi, hyvä 
takaosa, hyvä karva, hyvä askelpituus, saisi esiintyä rauhallisemmin. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro AVO ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, feminine bitch of excellent type, size and proportions, very 
beautiful head and expression, well set ears, excellent neck, topline and tailset, excellent angulations, could 
have deeper ribcage, excellent body substance, enough good coat, needs more forechest, excellent movements 
from the side. 
 
DREAM BELL’S AURORA 43814/14 s.29.7.2014 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. 
Northworth Crash Test kasv. Jaana Räisänen 
Näyttelyt: Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari NUO ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikean muotoinen pää, tummat silmät, hyvä purenta, viiksikarvat 
puuttuvat, hyvä kaula ja eturinta, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, oikein kulmautunut takaosa, liikkuu tyypilli-
sesti ja käyttää häntää rodunomaisesti. 



 
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: Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
hieno pää, purenta ok, riittävän tummat silmät, kaunis ilme, matalalle kiinnittyneet korvat, näyttävä ylälinja, hyvä 
eturinta, erinomainen rintakehä ja runko, hyvä takaosa ja häntä, kauniissa karvassa, vetävä askel, hyvä käytös. 
Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Armoniosa hembra, fuerte y balanceada, muy buenas ojos y mirada, excelentes 
angulaciones de anteriores, excelente arco de costillas, excelente grupa, excelente movimiento, preciosos pies, 
excelente construccion, excelente caracter. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja AVO ERI SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty well proportioned bitch, good bite, good neck and good shoulder 
placement, strong ribcage, balanced angulations, merry movement, good quality coat. Helsinki KV 10.12. Merja 
Ylhäinen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, 
kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, kaunis 
turkki, tumma blueroan väritys, toivoisin liikkeisiin enemmän pituutta sekä eteen että taakse, koira aristelee 
hieman kehässä. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Smaller sized bitch, well muscled, firmly built, a bit short legs, nice head, correct symmetric angulations, 
excellent topline, drive and temperament. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 23.6. Sanna Rantanen AVO 0 (0 pist). Reippaasti alkumakaukselta matkaan, 
Mandi jäljestää osin jäljen päällä siksakaten, osin suoraviivaisesti, vauhti on maastoon sopivaa rauhallista 
kävelyvauhtia; noin 100 metriä ensimmäistä osuutta mennään hyvin, sitten riistahajuja tutkitaan perusteellisesti, 
palataan jäljelle mutta napataan paluujälki, hukka; osuus loppuun parilla pienellä tarkistuksella, kulma viistetään 
kevyesti, jolloin makaus ohittuu; toisen osuuden alusta alkaen yhä enenevässä määrin tarkistelua jäljen päällä ja 
sivuilla, näiltä kaksi hukkaa ja kokeen keskeytys, harjoitellen loppuun; Mandi jäljesti tänään pätkiä hyvin, mutta 
jälkiuskollisuus kaipaa vielä vahvistusta. 
 
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: Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä-
raaminen feminiininen narttu jolla saisi olla pidempi ja tilavampi rintakehä, voimakkaammin kulmautunut takaa, 
hyvä eturinta ja olkavarret, kaunis karva, pitkälinjainen pää, hyvät silmät ja korvat, turkin laatu ok, hyvä häntä, 
kauttaaltaan hieman kapea. Akaa RN 5.5. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Sopusuhtainen narttu, hyvät mittasuhteet, tyypilliset ääriviivat, kaunisilmeinen pää, hyvät 
pään linjat, hyvä eturinta ja runko, tyypilliset kulmaukset, oikea ylälinja, hyvin kannettu häntä, oikeanlainen karva 
mutta ei parhaassa karvapeitteessä, hyvät liikkeet. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali KÄY EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head, well set ears, chest could be deeper and ribcage could 
have more substance, correct topline, would like bit more angulation behind, in movement could have more 
reach. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 19.6. Tuula Svan AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Klaara tutkii alku-
makauksen ja se ohjataan hyvin jäljelle, jäljestys on pääosin maavainuista ja sopivavauhtista; jokaisella osuudel-
la pari laajempaa tarkastuslenkkiä jäljen sivuun, muuten edetään jälkitarkasti; ensimmäinen kulma tarkasti, ma-
kaus tutkitaan hyvin pysähtymällä ja nuuhkimalla, toinen kulma lenkillä, makaus jää huomioimatta; sivusta kaa-
dolle, jonka tutkii tarkasti; hieno itsenäinen suoritus ensikertalaiselta. Tampere 4.8. Janne Vuorinen AVO 2 (a-4, 
b-7, c-7, d-11, e-3, f-3 = 35 pist). Klaara tutkii nopeasti alkumakauksen ja siitä ohjatusti jälkityöhön, käytössä 
pääasiallisesti maavainu ja vauhti maastoon sopivaa; ensimmäinen osuus hyvin, vain pari pientä tarkastus-
lenkkiä, joista palaa itsenäisesti, hieman ennen kulmaa ajautuu risteävälle polulle, jota seurataan aina hukkaan 
asti; palautuksen jälkeen kulmalle, joka jäljen mukaan, makaus nopeasti merkaten; toinen osuus hyvin jälki-
tarkasti, toinen kulma jäljen mukaisesti makaus nopeasti merkaten; kolmas osuus jälleen hyvin uralla, vain muu-
tama lenkki sivussa parempaa reittiä etsien; kaato löytyy ja sille jäädään; tänään hyvä suoritus, jossa harmittava 
työtapaturma ensimmäisellä osuudella; Klaara osoitti omaavansa jälkikoiran nenän. Virrat 7.8. Karla Sohlman 
AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Klaara tutkii lähtömakauksen ja saatetaan hyvin veriuralle, alkaa 
sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään pääosin maavainua; kaikki osuudet edetään hienosti melkein jäljen 
päällä, vain cockerin mitta ollaan jäljeltä pois pari kertaa sekä toisen osuuden lopussa yksi laajempi rengastus 
takana; ensimmäinen kulma makuun tutkimisen jälkeen pienellä kaarroksella uudelle osuudelle, toinen kulma 
samalla lailla; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; Klaara osoitti tänään osaavansa sille annetun työn hienosti, päi-
vän agensa oli kristallin kirkkaana mielessä alusta loppuun; hyvä Klaara, pisteen tänään pudottaa toisen osuu-
den lopulla tulllut pyörähdys. Tammela 14.8. Mari Tilles VOI 2 (a-5, b-5, c-7, d-9, e-3, f-4 = 33 pist). Ohjattu rau-
hallinen lähtö, koira lähtee iloisesti häntä heiluen jäljelle edeten rauhallista vauhtia maavainulla; se tekee matkan 
aikana pari tarkastuslenkkiä jäljen sivussa, muuten jäljestys on tarkkaa; toisella kulmalla, jossa katko, koira ren-
gastaa uutterasti, mutta uusi alku ei vain löydy, hukka; aloitetaan uuden veretyksen alusta, muut kulmat taka-
tarkistuksin; makauksista kaksi ensimmäistä tulevat merkityksi riittävästi, loput noteerataan yli kävellessä; kaar-
roksen kautta kaadolle ja se kiinnosti; lupaava nuori jäljestäjä, jolle kokemus tulee tuomaan tarvittavaa varmuut-
ta. Ruovesi 28.8. Olavi Nurmiranta VOI 1 (45 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ultra-
feminiininen nuori narttu, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvän muotoiset silmät, kaunis kaulan kaari, hyvä tiivis 



selkälinja, erinomainen raajaluusto, erittäin kaunis tasapainoinen takakulmaus, yhdensuuntaiset mutta kapeat 
takaliikkeet, vielä hieman korkea etuaskel, liikkuu asenteella ja ryhdikkäästi. Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila 
JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, feminiininen, hyvin kehit-
tynyt narttu, erinomainen tyyppi ja oikeat mittasuhteet, sievä feminiininen pää, viehättävä ilme, kaunis kaula ja 
ylälinja, oikea-asentoiset raajat, vielä hieman etuahdas, sopiva luusto ja kauniit käpälät, ikäisekseen hyvin kehit-
tynyt runko ja eturinta, oikea-asentoinen lantio, kaunis turkki erinomaista laatua, hieman kapeat etuliikkeet, 
sivusta liikkuu kauniilla vetävällä askeleella, erinomainen ryhti, miellyttävä luonne ja esiintyy kauniisti. Imatra KV 
27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice junior female, 
very elegant, could be little bit stronger in head and muzzle, excellent topline and tail, good angulations, good 
body for age, lovely temperament, good movement, needs time to develop. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia 
JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine young bitch, correct type, head with 
enough stop, eyes dark enough, good neck, croup long enough, enough volume of body, well angulated, moves 
ok, excellent presentation when standing, correct temperament. Akaa RN 5.5. Pirjo Aaltonen JUN ERI 1 SA 
PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopusuhtainen nuori narttu, hyvin kehittynyt rungol-
taan, tyypillinen ilme, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä ylälinja, hyvä eturinta, oikean laatuinen 
karvapeite, hyvät taka- ja sivuliikkeet. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Very free moving bitch, scores for her excellent angulation front and back and her 
feminine quality, liked her kind eye, very good in shoulder layback, needs time to develop more strength of ribs 
and width of loin, excellent rear angulation, very good quality and well presented coat, on the move really strode 
out showing great character. Mikkeli RN 11.6. Elena Ruskovaara JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvin narttumainen, laadukkaan karvan omaava, raajoiltaan keskivahva narttu jolla ikään nähden hyvä 
runko, sopivat kulmaukset, eturinta tulossa, pään linjat ja otsapenger saavat vielä muotoutua, tummat silmät, 
etuliike jää vähän lyhyeksi ja liikkeen tulee kehittyä joustavammaksi, hyvä häntä, seisotetaan hienosti. Oulu KV 
9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice 
head, very feminine, excellent eyes, tight eyelids, nice ears, little long in loin, correct level topline, nice 
angulations, nice coat, moves freely with extension and drive using tail, excellent presentation. 
 
DRIALTY ETERNAL ANGEL 43417/15 s.13.7.2015 i. Manaca’s Scream And Shout e. Drialty Head Over Heels 
kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very feminine youngster, scores for her happy attitude and beautiful silky coat, head needs to develop but liked 
her kind eye, would like a little more layback of shoulder and width of forechest, will develop in body, really liked 
her happy outgoing movement, will get better with age. 
 
DRIALTY FASHION STORY 18246/16 s.8.2.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
kookas, hyvä pää, purenta ok, hieman riippuvat alaluomet, kaunis silmien väri, silmät voisivat olla hieman 
suuremmat, hyvä korvien kiinnitys ja kaula, hyvin kulmautunut etuosa, riittävä eturinta, hyvät eturaajat ja tassut, 
vielä kapeahko runko, kovin lyhyt rintakehä, tasainen selkälinja, liian kuroutunut alalinja, niukahkot polvikulmat, 
hyvä häntä, kaunis karva, hyvä askelpituus mutta tulee tiivistyä etuliikkeistään, reipas käytös. Helsinki KV 
11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Moderate size, very flat and 
skinny, narrow head, sufficient angulations, not well groomed coat, sound sidegait. 
 
DRIALTY FLAMING STAR JV-16 18248/16 s.8.2.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-
13 HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
months, good head proportions but I prefer a bit sweeter expression, correct bite, correct neck, a bit too much 
dewlap, very well angulated in front, good topline, excellent ribcage, correct body proportions, good shoulders, 
good bone, moves well at the rear but a bit wide in front. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia JUN 
ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excelente hembra joven, excelentes proporciones 
de cabeza, correctos ojos, buenas angulaciones de delante, muy bueno arco de costillas, muy buenos 
posteriores, excelentes condiciones, muy buen movimiento, muy buen temperamento. Jyväskylä KV 13.11. 
Diana Leigh, Espanja JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very pretty 
bitch, lovely head and dentition, well placed ears and neck, good front and hind angulation, straight backline, 
enough ribcage, good legs and feet, merry movement. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen JUN ERI 2 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet sekä luusto, kaunis feminiininen 
pää, hyvä kaula, ikäisekseen erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvät kulmaukset edes-
sä ja takana, lupaava hyvälaatuinen turkki, hyvät sivuliikkeet mutta liikkuu hieman vinottain, käyttäytyy hyvin. 
Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN ERI 1 JV-16 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Lovely size and outline, just well developed for her age, lovely head and expression, balanced 
angulations, correct topline and tailset, nice coat, good temperament and drive, moderate extension of front legs. 
 
DRIALTY INDIAN DREAMS 40095/15 s.25.6.2015 i. C.I.E Se(n) & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 MVV-12 
HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Done With Pride kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminiininen hyvin kehittynyt narttupentu, erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, sievä feminiininen pää, hyvä 
ilme, hyvä kaula, tiivis vahva selkä, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, ikäisekseen hyvin kehitty-



nyt runko ja eturinta, sopiva luusto, oikea hännän kiinnitys, hyvä turkki, hieman leveät etuliikkeet, vetävä askel ja 
hyvä ryhti, miellyttävä luonne, hyvin lupaava. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN EH. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket feminint huvud och uttryck, bra benstomme, framskjuten skuldrapartiet, 
måste vara djupare för bättre stöd för armbågar, välmusklad lår, bra rygg, päls ännu ullig, höga svansen stör 
silhuett i rörelse. Akaa RN 5.5. Pirjo Aaltonen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvän 
sukupuolileiman omaava narttu, kaunisilmeinen nartun pää, melko yhdensuuntaiset pään linjat, eturinta tulisi olla 
selkeämpi ja paremmin kulmautunut edestä, hieman laskeva selkälinja, hyvät etu- ja takaliikkeet. Kellokoski ER 
4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bitch of excellent 
quality, scores for her strength of ribs and body, classic feminine head with melting expression, very good width 
in chest, well boned legs, coat of excellent quality and well presented, very good rear angulation, on the move 
was very sound and outgoing, would prefer a little lower tailset, very happy and outgoing. 
 
EBEN’S MY GIRL IS ALL I WANT 44590/13 s.21.7.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Eben’s Want 
To Be My Girl kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Attractive bitch, scores for her overall quality and feminity but also needs to strengthen in body all through, very 
pretty head and kind eye, adequate in neck and shoulders, still needs to develop in strength of ribcage and body, 
good rear angulation, excellent correct silky coat, very happy and merry on the move. 
Luonnetesti: Helsinki 7.5. Lea Haanpää ja Auli-Riitta Kiminki LTE (65 pist). 
 
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 
Metsästyskokeet: Salo 5.11. Arto Kurvinen AVO 3 (50 pist). Salo 6.11. Raimo Martikainen AVO 2 (74 pist). 
Vihti 19.11. Timo Ritola AVO – (29 pist). Vihti 20.11. Timo Ritola AVO 3 (53 pist). 
 
EBEN’S THE RAIN IS ON FIRE 48865/15 s.22.8.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Eben’s Singing In The 
Rain kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Kotka PN 14.6. Maija Lehtonen PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, hyvät nartun 
mittasuhteet, hieman vahvakalloinen pää, sopiva kaula, etuosa voisi olla kulmautuneempi ja kaulan kiinnitys näin 
ollen sujuvampi, voimakkaammin kulmautunut takaosa, rintakehä saa tilavoitua, kyynärpäissä löysyyttä, sivuliike 
saa vakaantua ja tasapainottua, hyvä häntä, lupaava karvan laatu, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 10.9. Tero Mettälä SPA 1. 
 
ELMERS GOLDMINE CHARMING MOA 56305/11 s.10.11.2011 i. Westerner Light The Sky e. Elmers Goldmine 
Precious Heart kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
hieman pitkärunkoinen narttu, erinomaista tyyppiä, hyvän mallinen feminiininen täyteläinen pää, riittävä kaula, 
hieman etuasentoinen lapa, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä luusto ja eturinta, hyvän mallinen runko, lanneosa 
saisi olla lyhyempi, oikealaatuinen turkki, hyväasentoinen häntä, hieman ahtaat takaliikkeet, sivusta hyvä askel, 
miellyttävä luonne ja esiintyy kauniisti. Kruunupyy RN 7.5. Jouko Leiviskä AVO H. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan pitkähkö, sukupuolileimaltaan hieman urosmainen, kauniit silmät ja ilme, täyte-
läinen kuono-osa, pystyhkö ja lyhyt olkavarsi, eturaajat voisivat olla suoremmat, turhan pitkä lanne, hyvä leveä 
reisi, kinner voisi olla matalampi, hyvän laatuinen turkki, eturaajat ja mittasuhteet määräävät palkinnon, liikkuu 
hyvällä askeleella takaa, löysästi edestä. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, riittävä 
eturinta, sopiva luusto, aavistuksen pitkä lanneosa, tasapainoisesti kulmautunut, kantaa hyvin itsensä liikkeessä. 
Kurikka RN 6.8. Pekka Teini AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotu-
tyyppi erinomainen, mittasuhteiltaan ja voimakkuusasteeltaan hieno narttu jolla myös kaunis oikeailmeinen pää, 
hieno kuono-osa, kaunis huulilinja, hyväasentoinen kaula, erinomainen eturinta, oikein kiinnittynyt häntä, hyvin 
tasapainoisesti kulmautunut, hyvälaatuinen sileä karvapeite, liikkuu oikealla askelpituudella. 
 
ELMERS GOLDMINE IT'S MY OLGA 15742/04 s.23.2.2004 i. Flyers After Math e. Emmaboda Miracle kasv. 
Helena Partanen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaisessa kunnossa esitetty 12-vuotias veteraani, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, kaunismuotoinen 
feminiininen pää, hyvä kaula ja tiivis selkä, oikean mallinen runko, hieman lyhyt pysty olkavarsi, sopivasti 
kulmautunut takaosa, hyvä karvapeite, etuliike saisi olla vapaampi, muuten liikkuu ok, miellyttävä luonne ja 
esiintyy hyvin. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 12 years old veteran in excellent condition, lovely head and expression, excellent neck and topline, 
broad deep body, correctly angulated, very well showing when standing, could be better in movement, nice 
temperament. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13-
vuotias, erinomainen tyyppi ja kunto ikäisekseen, erinomainen pää, saksipurenta, ylälinja riittävän tiivis, erin-
omainen rintakehä, oikeat kulmaukset, liikkuu hyvin, erittäin iloinen ja ryhdikäs, onnea omistajalle ja kasvatta-
jalle. 
 
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: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine 
bitch, a bit too long in body, enough well balanced, correct type of head, would prefer darker eyes, enough neck, 
correct topline, broad deep body, loin short enough, correctly angulated but would prefer higher on legs, elbows 
close enough, correct temperament. 
 
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: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu, 
hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko ja hyväasentoiset raajat, hyvä 
ylälinja, erittäin hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila JUN 
ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen hyvin kehittynyt narttu, erinomaista tyyppiä, oikeat 
mittasuhteet, hyvän mallinen pää, viehättävä ilme, hieman niukasti kulmautunut edestä, eturinta saa vielä 
täyttyä, hyvän mallinen runko, sopivasti kulmautunut takaa, sopiva luusto, hyvälaatuinen karva, hieman korkea 
häntä, etuaskel saisi olla pidempi, muuten liikkuu hyvin, miellyttävä luonne ja esiintyy hyvin. Vaasa KV 17.4. 
Ligita Zake, Latvia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, compact enough, 
correct type of head, good neck, straight enough topline, very well developed body, balanced angulation, 
forelegs long enough, moves ok, enough temperament. Kruunupyy RN 7.5. Jouko Leiviskä JUN ERI 1 SA 
PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän kokoinen, erinomaista rotutyyppiä oleva, kaunis-
päinen ja kaunisilmeinen narttu, tilava runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kauniit tiiviit käpälät, hyvät 
matalat kintereet, kaunis hyvin hoidettu erittäin hyvän laatuinen turkki, hyvä hännän kiinnitys, vielä hieman 
pentumaista pehmeyttä selässä. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää ja ilme, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut 
edestä, riittävä eturinta, hyvin kehittynyt runko, hieman löysät kyynärpäät, riittävät takakulmat, liikkuu sivulta 
riittävällä askeleella, hieman ahtaasti takaa ja veivaten edestä. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali 
NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head and expression, sufficient reach of neck, 
deep chest, correct front angulation, nice ribcage and topline, correct rear angulation, movement could have bit 
more reach. Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen narttu jolla kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvät 
raajat, hyvä ylälinja, erittäin hyvälaatuinen karva, liikkuu sivusta erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Seinäjoki KV 
22.10. Tarmo Viirtelä NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, hieno pää ja 
ilme, tummat silmät, hieman ylös kiinnittyneet korvat, sulava ylälinja, mallikas etuosa, tiiviit tassut, hyvä rintakehä 
ja runko, vahva takaosa, kauniissa karvassa, kapeat etuliikkeet, riittävä sivuaskel mutta takaakin kapeahko liike, 
hyvä häntä ja käytös. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen, erinomainen luusto, erinomainen pää ja ilme, oikea hampaisto, hyvä 
kaula, tyypillinen ylälinja, oikea häntä, hyvä rintakehä, hyvä askelpituus, etu- ja takaliikkeet voisivat olla parem-
mat, erinomainen karvan laatu. 
Taipumuskokeet: Pedersöre 20.8. Virpi Väisänen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Greta on 
luottavainen ja avoin cockerineiti, joka viihtyy häntä heiluen vieraidenkin joukossa; koiraporukassa Greta on kuin 
kotonaan. Haku ja laukaus: hylätty. Greta tekee pääosin ilmavainulla hakua muutamin pistoin ohjaajan lähetty-
villä; haussa voisi olla lisää intensiteettiä ja itsenäisyyttä; Greta on kovin kiinni ohjaajassaan; laukauksesta 
pysähtyy ja jatkaa. Jäljestys: hylätty. Gretan jäljestyksessä näkyy nuoren koiran epävarmuus; se tekee useita 
pistoja paluujäljille; ennen kulmaa se ajautuu paluujäljelle ja palautetaan puhtaalle osuudelle; jäljestys ei kuiten-
kaan oikein etene ja suoritusaika ylittyy; harjoituksena mennään kaadolle. Vesityö: hylätty. Tänään Greta suos-
tuu vain haistelemaan vettä eikä kastele tassujansa. Tottelevaisuus: hyväksytty. Greta tottelee ohjaajansa käs-
kyjä hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Greta on nuori cockerinarttu, joka ei ole vielä syttynyt täysin metsän 
tarjoamiin mahdolisuuksiin; lisää kokemuksia Gretalle niin tulos paranee. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen 
hyvin kehittynyt, mittasuhteiltaan hieman pitkärunkoinen, miellyttävä pää ja ilme, hieman pystyasentoinen lapa, 
ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, hyvä raajaluusto, liikkuu reippaalla sivuaskeleella kun asettuu, yhden-
suuntaiset mutta kapeat takaliikkeet, vielä hieman pehmeyttä selkälinjassa liikkeessä. Jämijärvi RN 19.3. Tarja 
Hovila JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, erittäin hyvän tyyppinen narttu, tässä 
vaiheessa hieman etumatala, sievä feminiininen pää, hyvä ilme, hyvä kaula, selkä saa tiivistyä, riittävä rungon 
syvyys, eturinta saa vielä täyttyä, keskivahva luusto, hyvät käpälät, lanne saisi olla tiiviimpi, hyvät taka-
kulmaukset, liikkuessa turhan korkea häntä, hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin takaa, hieman kapeat etuliikkeet, 
miellyttävä luonne ja esiintyy hyvin. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very feminine young bitch, compact enough, correct type of head, enough stop, correct 
expression, good neck, could have straighter topline, enough volume of body for her age, correctly angulated. 
Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine 
expression, nice head, chest could be deeper, sufficient front angulation, ribcage could have bit more substance, 
correct topline, would like more angulation in rear, movement could have more reach. Seinäjoki KV 22.10. 
Tarmo Viirtelä NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, tarpeeksi jalo pää, kuono-osa 
voisi olla hieman pidempi, purenta ok, kaunis ilme ja silmien väri, alas kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, 
mallikas etuosa, tiiviit tassut, hyvä rintakehä ja vahva runko, hyvät takakulmat ja karva, korkeahko häntä, tasai-
nen askel ja reipas käytös. 
 



ELMERS GOLDMINE TWISTIN KENZA 37640/15 s.10.6.2015 i. Westerner Light The Sky e. Atacama’s Honey 
Bee kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
hyvä pentu, otsapenger voisi olla hieman selvempi, kaunis kaula, hyvin kehittynyt runko, luusto voisi olla hieman 
vankempaa, seistessä hieman takakorkeutta, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, 
Latvia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type, enough well balanced, head with enough 
stop, a bit too rounded skull, expression typical enough, correct neck and topline, correct volume of body for her 
size, correctly angulated but could show herself better in movement, correct temperament. Seinäjoki KV 22.10. 
Tarmo Viirtelä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis pää ja ilme, purenta ok, 
alas kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut ja eturintaa löytyy mutta vielä kapea edestä, 
tiiviit tassut, hyvä rintakehä, ikäisekseen riittävä runko, hieman pitkä lanne, korkeahko häntä, hyvät takakulmat, 
erinomainen karvan laatu, hyvä ryhti, tasainen riittävän pituinen askel, iloinen käytös. 
 
FENBROOK BIRTHDAY GIRL C.I.E V-10 V-11 EeV-12 HeVW-16 29371/08 s.10.5.2008 i. Se Mva Quilmhair 
Innis-Dubh e. Fin & Ee Mva Ee VMva TlnVW-13 Fenbrook That's My Girl kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia VET ERI 1 SA PN3 VSP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Beautifully conditioned bitch carrying her 8 years well, beautiful head and kind eye, 
very good in shoulder layback, her strength is development of ribs and shortness of body, excellent rear 
angulation, beautiful correct and natural coat and very well presented, on the move very merry, active and 
sound. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia VET ERI 1 SA PN1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Excellent body proportions and condition, very nice shape of head, nice dark eyes, excellent 
neck, topline and front, well set and carried tail, standing parallel, excellent coat quality, excellent movement. 
Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo VET ERI 1 SA PN1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvät mittasuhteet, ryhdikäs olemus, erinomainen pää, hieno ilme, hyvä purenta, hyväkuntoiset hampaat, 
hyvä etuosa, vankka runko, erinomainen karva, erinomainen vahva lantio, hyvät takaraajat, erinomaiset liikkeet 
joita ikä ei paina. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 8 years old, presented in top condition, excellent type, size and proportions, extremely beautiful 
feminine head and expression, excellent topline and outline, well angulated and bodied, excellent coat quality 
and condition, moves a bit close behind, excellent movement from the side. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, 
Serbia VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Super granny presented in 
wonderful condition, soft feminine head and expression, excellent neck and shoulders, lovely legs and feet, well 
rounded ribs, super topline, tailset and tail carriage, sound mover. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen VET ERI 
1 HeVW-16 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja 
luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, erinomaiset kulmaukset sekä edessä 
että takana, erinomainen turkki, erinomaisessa kunnossa oleva veteraani jolla upeat erinomaiset liikkeet. Helsin-
ki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and 
breed type, beautiful head, excellent forechest and ribcage, beautiful proportions of body, well made rear, a bit 
flat front feet, happy true mover. 
 
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: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-
vuotias kaunislinjainen narttu, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, kuono voisi olla hieman vahvempi, kauniit 
tummat silmät, hyvä huulilinja, sopivasti eturintaa, tilava runko, hieman luisu lantio, hvyin kulmautunut takaa, 
hyvä etuosa, hieman alas kiinnittynyt korkealla kannettu häntä, etuliikkeessä hieman löysyyttä, hyvä sivuliike, 
hyvä karva ja hapsut. Savonlinna RN 2.4. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Oikean mallinen, sukupuolileimaltaan selvä, hyvän mallinen pää, hyvät huulet, keski-
ruskeat silmät, hyvin täyttynyt runko, hyvin rakentunut takaosa, etuosa saisi olla täyttyneempi, vähän huolimaton 
etuaskel, ok häntä, keskipitkä tasainen askellus, esitetään hyvin. Mikkeli RN 14.5. Hannele Jokisilta AVO EH 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Narttumainen kokonaisuus, hieman kapea pää kauttaaltaan, hyvä 
kaula, kovin pyöreä lanne, riittävät kulmaukset edessä ja takana, riittävä runko, selkälinja saisi olla suorempi 
liikkeessä, liikkuu riittävän pitkällä askeleella. Mikkeli RN 11.6. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 SA PN1 SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, narttumainen pää, tummat silmät, vähän 
takaluisu kallo, erinomainen runko ja takaosa, hyvä eturinta, karva ei nyt parhaimmillaan, turhan korkea häntä 
liikkeessä, liikkuu sujuvasti sivusta, etuosa saisi olla parempi liikkeessä, kovin tyypikäs seistessä, esitetään 
hienosti. Rantasalmi KR 2.7. Pirjo Aaltonen AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen hyvärunkoinen narttu, tyypillinen pää ja ilme, hyvä eturinta ja kulmauk-
set, oikealaatuinen karvapeite, hyvin kannettu häntä, hyvä ylälinja vaikka hieman tuhti runko, liikkuu hyvin. 
Sotkamo RN 30.7. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
tyyppinen narttu, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, saisi olla paremmin kulmautunut 
edestä, hyvä runko ja takaosa, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. Joensuu RN 3.9. Jouko Leiviskä AVO EH 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava, hyvä kaula ja ylälinja, 
pyöreähkö takaosa, kaunisilmeiset silmät, hyvä kallo, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, erinomainen luusto, 
hyvät käpälät, hieman villava turkin laatu, hyvä leveä reisi, hyvät matalat kintereet, tänään turhan tuhdissa 
kunnossa, selkä rullaa liikkeessä, taitavasti esitetty. 
Taipumuskokeet: Lieksa 23.7. Liisa Pajala SPA 0. 
 



FENBROOK MY GIRL ROCKS HeJW-15 54323/14 s.19.10.2014 i. Gb Sh Ch Claramand Rock-n-roll with 
Molkara e. C.I.E V-10 V-11 EeV-12 HeVW-16 Fenbrook Birthday Girl kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koko 35 
cm, pieni, hyvin feminiininen, hyvät mittasuhteet, erittäin kaunisilmeinen ja kaunispiirteinen pää, kaunis kaula, 
hyväasentoinen lapa, täyteläinen rintakehä, leveä lanne ja hyvä hännän kiinnitys, erinomainen luusto kokoonsa 
nähden, yhdensuuntaiset mutta kapeat liikkeet takaa, reippaat sivuliikkeet. Imatra KV 27.3. Rita Kadike-
Skadina, Latvia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice female, excellent condition and 
proportions, lovely head, strong back and loin, good topline, correct tail, good front, medium angulated, 
movement could be more free, short steps behind, good coat, lovely temperament. Lempäälä ER 5.5. Merja 
Ylhäinen NUO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mitta-
suhteet, hyväilmeinen nartun pää, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja 
takana, hyvä luusto, kaunis turkki ja väri, liikkuu ja käyttäytyy erittäin hyvin. Mikkeli RN 14.5. Hannele Jokisilta 
NUO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sievä narttu, pään kehitys vielä kesken, 
ilme saisi olla parempi, hyvä kaula ja selkälinja, lupaava eturinta, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, erin-
omainen rungon malli, lupaava karva, liikkuu hyvin. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 2 
SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, correct proportions in head and body, correct 
front and back angulations, correct topline, excellent mover, correct coat quality. Kellokoski ER 4.6. Andrew 
Jones, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Top quality 
feminine cocker, excels in her true compact breed type, beautiful feminine quality head with melting expression, 
really good in layback of shoulder and return of upper arm giving beautiful depth of forechest, lovely strong ribs 
and short loin leading to beautifully angulated rear quarters, real wide cocker bottom, absolutely silky cocker coat 
beautifully prepared, on the move when settled was typical happy cocker. Mikkeli RN 11.6. Elena Ruskovaara 
NUO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni, erinomaisen mallinen, täyteläisen 
rungon omaava, erittäin narttumainen nuori, narttumainen pää, hyvät silmät, tarpeeksi merkattu otsapenger, 
ikään nähden erinomainen leveys eturinnassa, liioittelemattomat tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset helpot 
joustavat ja rennot liikkeet, erinomainen näyttelykunto ja laadukas karva. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen 
NUO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, vahva 
kaunisilmeinen pää, riittävä pään pituus, vahva luusto, erinomainen eturinta ja runko, hyväasentoinen häntä, 
tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu erinomaisella askelpituudella, melko pitkä mutta kaunis ja 
näyttelykunnossa oleva turkki, esiintyy erinomaisesti. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia NUO ERI 1 
SA PN2 SERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, very nice shape of 
head, dark eyes with nice expression, excellent neck and topline, excellent front, correct angulations, well set 
and carried tail, standing parallel, excellent coat quality, balanced movement. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro 
NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 months old, very feminine 
bitch in excellent type and proportions, excellent size, pleasing feminine head and expression, well set ears, a bit 
short in neck, excellent topline and tailset, needs more angulations in front and rear, excellent ribcage and body 
substance, excellent coat quality, sound movements, could have longer steps. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, 
Serbia NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive black 
and tan girl in good balance, feminine soft expression, excellent neck and shoulders, enough bone, nice feet, 
beautifully rounded ribs, excellent topline, tailset and tail carriage, very nice mover showing her lovely 
temperament. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Well made bitch with very coupled outlook, pleasing head shape with good dark eye, very well made 
front with excellent depth of chest, well sprung ribs, correct topline and tailset, lovely rounded hindquarters, very 
positive on the move. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 3 years old black and tan female, medium small, correct outline, correct head to muzzle, dark brown soft 
eye, correctly placed and carried ear, scissor bite, medium length of neck falling into slightly upright shoulder, 
strong level topline, short strong loin, croup to tail smooth, tail correctly carried, good underline, good strong 
bone to tight cat feet, moderate turn of stifle, excellent texture and coat condition, movement is smooth and free, 
good ground covering with typical bustling. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen, kaunis pää ja ilme, saksipurenta, erinomainen 
ylälinja ja häntä, oikea rintakehän muoto, hyvin kulmautunut, erinomainen sivuliike, erinomainen karvan laatu. 
Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis feminiininen pää, hieman pyöreät silmät, riittävä kaula, erinomainen eturinta 
ja rintakehä, kulmauksia voisi olla enemmän sekä edessä että takana, hyvä turkin laatu joka kauniisti kunnos-
tettu, hyvät tasapainoiset liikkeet mutta toivoisin hieman pituutta askeliin. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, 
Unkari AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Smaller sized bitch, feminine but strong enough, nice 
but a bit small head, compact body, balanced, moderate angulations, sound mover. 
 
FENBROOK NOW I’M HERE 31501/14 s.27.4.2014 i. C.I.B Fi Mva Keladity Wait Tan See e. Fenbrook Say No 
More kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 1 SA PN4 VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very nice feminine bitch, excellent condition and proportions, lovely feminine head, excellent 
topline and tail, correct angulations, excellent volume of body, strong topline, good tail, moves well, very happy 
temperament. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo AVO ERI 1 SA PN2 SERT CACIB. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä karva, hieman kapea kuono, hyvä pigmentti ja purenta, hieman etu-
asentoiset lavat, hyvä rintakehä ja lantio, hyvät takakulmaukset, erinomaiset liikkeet. Seinäjoki RN 13.8. Paavo 
Mattila AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu jolla kaunis pää 
ja ilme, erinomainen kaula, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen ylälinja, sopusuhtainen runko ja luusto, hyvin 



kulmautunut takaa, eturintaa voisi olla aavistus enemmän, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Oulu KV 
14.8. Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Charming girl, slightly 
biggish but still in balance, feminine expression, correct neck and shoulders, nice legs and feet, nicely rounded 
ribs, correct topline, tailset and tail carriage, sound mover; the fourth one moved better and that’s why the order 
changed. 
 
FENBROOK ROCKING GIRL 54324/14 s.19.10.2014 i. Gb Sh Ch Claramand Rock-n-roll with Molkara e. C.I.E 
V-10 V-11 EeV-12 HeVW-16 Fenbrook Birthday Girl kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Mikkeli RN 11.6. Elena Ruskovaara NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
sen mallinen, hyvin narttumainen, turhan pieni narttu, tulisi olla itsevarmempi käytökseltään, runkoa tulossa, 
hyvin rakentunut takaosa, etukulmauksen tulisi olla voimakkaampi, vielä vähän keveä pää, hyvät silmät, riittävä 
raajaluusto, ei valitettavasti halua käyttää häntää, malttaessaan oikea askelpituus, esitetään hyvin. Hyvinkää ER 
8.10. David Shields, Iso-Britannia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced bitch of 
good type, lovely feminine head with bestens expression, well made front, standing good on legs and feet, short 
coupled body, good topline and tailset, well angulated hindquarters, sound on the move. Jyväskylä KV 13.11. 
Diana Leigh, Espanja AVO ERI SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very pretty well proportioned 
bitch, well placed ears, strong neck, good ribcage, excellent front and hind angulation, strong legs and feeet, well 
prepared coat, merry movement. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, riittävä luusto, hieman kevyt pää, otsapengertä voisi olla 
hieman enemmän, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, etukulmauksia voisi olla hieman enemmän, hyvät 
takakulmaukset, upea turkin laatu joka on kauniisti kunnostettu, askelpituutta voisi olla enemmän liikkeessä. Hel-
sinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegant compact 
bitch, a bit small head to her strong body, nicely balanced quarters, I would like stronger front feet, smoothly 
connecting parts of body, lovely coat, moves well. 
 
FENBROOK ROCKS MY WORLD SE15095/2015 s.19.10.2014 i. Gb Sh Ch Claramand Rock-n-roll with 
Molkara e. C.I.E V-10 V-11 EeV-12 HeVW-16 Fenbrook Birthday Girl kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Eckerö 25.9. Diane Stewart-Ritchie, Irlanti NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent presentation, would prefer more head, too refined and very snipy, good earset and length, very narrow 
in front, good return of upper arm, little steep in shoulder, good ribs, high hocked, with a nice balance, great 
attitude on the move. 
 
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: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia VET ERI 1 PN2 VASERT ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Very nice female in excellent condition for 8 years, beautiful feminine head, excellent 
movement, excellent topline and tail, good volume, well angulated, strong back, moves very well, good 
angulations, good temperament and coat. Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sharmikkaasti harmaantunut, erinomaista tyyppiä oleva veteraaninarttu, hyvät 
mittasuhteet ja luusto, otsapengertä toivoisin hieman enemmän, muuten hyvä pää, hyvä kaula, erinomainen etu-
rinta, aavistuksen lyhyt mutta pyöreä rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvät kulmaukset edessä ja takana, kaunis 
hyvin hoidettu hyvälaatuinen turkki, liikkuu ja käyttäytyy erittäin hyvin. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-
Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very attractive 8 year old, excels in compact 
cocker type, pretty head and eye, good neck and shoulder, very good bone, excels in development of ribs and 
shortness of loin, well angulated hindquarters, lovely quality well presented coat, on the move very happy and 
active, could be wider in front. Mikkeli RN 11.6. Elena Ruskovaara VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET BIS3-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Laadukas, hyvin narttumainen, täyteläinen erinomainen runko, erin-
omaisesti rakentunut takaa, miellyttävä ylälinja, hyvän mallinen jo vähän kuivunut narttumainen pää, nyt vuotava 
toinen silmä häiritsee ilmettä, yhdensuuntaiset liikkeet, sujuva askellus sivusta katsottuna, hyvä näyttelykunto. 
 
FENBROOK WHATAYA WANT FROM ME HeJW-14 38106/13 s.8.6.2013 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love 
Em And Leave Em e. C.I.B Fi & Lv Mva HeJW-10 LVV-14 Fenbrook Prime Time kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, kevyt kuono, hyvä purenta, riittävä luusto, hieman kapea edestä, vankka rintakehä, erinomainen 
vahva lantio, hyväkuntoinen hivenen pehmeä karva, tasapainoiset liikkeet. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro AVO 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, excellent type, size and proportions, full of 
substance, feminine head but could have stronger muzzle, well set ears, excellent neck, topline and tailset, 
needs more angulations in front and rear, excellent coat and temperament, needs forechest, typical movements 
but should have more reach and drive. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja KÄY ERI 1 SA PN4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty well proportioned bitch, excellent head and body proportions, well 
placed shoulders and balanced angulations, strong backline, deep ribcage, good legs and feet, well prepared 
coat, merry movement. 
Taipumuskokeet: Lieksa 23.7. Liisa Pajala SPA 1. 
 
FIELDLAN EAGER Fi Kva Fi Ava Fi Ava-H 29653/12 s.12.4.2012 i. Fin Kva Fin Jva Meryl Kick-Off e. Fi Kva Fi 
Jva Meryl Black Dove kasv. Tiina ja Juha Karlström 
Metsästyskokeet: Joroinen 30.10. Marcus Sjöborg VOI 1 (82 pist). 
 



FIELDLAN ELOVENA Fi Kva FI Jva 29651/12 s.12.4.2012 i. Fin Kva Fin Jva Meryl Kick-Off e. Fi Kva Fi Jva 
Meryl Black Dove kasv. Tiina ja Juha Karlström 
Metsästyskokeet: Inari 25.9. Ari Grönstrand VOI – (27 pist). 
 
FINEMOON COFFEE ‘N’CREAM 43627/15 s.30.6.2015 i. Manaca’s Scream And Shout e. Finemoon Drums Of 
Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, hyvin 
sieväpäinen narttu, oikea purenta, kaunis kaula, erinomaiset etukulmaukset, ikäisekseen varsin hyvin kehittynyt 
rintakehä ja eturinta, vahva luusto, hieman pitkä lanne, erinomainen lantio ja takakulmaukset, liikkuu vielä jok-
seenkin pentumaisesti mutta lupaavalla askeleella, antaa itsestään ajoittain turhan matalaraajaisen vaikutelman, 
hyvä häntä ja karva, ystävällinen käytös. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari JUN ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and type with very nice head and cockery expression, excellent 
angulation, shoulder at a good place on ribcage, excellent upper arm position and elbows under body, straight 
forelegs, good body proportions, excellent cockery croup and hindquarters, good coat for age, in movement not 
self-confident and doesn’t show herself well, she is better in standing. 
 
FINEMOON HIDDEN LOVE C.I.B Fi & Ee Mva Fi & Se Jva 59254/11 s.14.10.2011 i. Allert’s Exiting News e. 
TlnVW-15 Finemoon Miracle Of Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4½-vuotias, ryhdikäs kokonaisuus, hieman pitkä lanne, hyvä pään pituus ja linjat, hyvät tummat silmät, hyvä 
huulilinja, viistot joskin lyhyet olkavarret, hyvä tilava runko ja rintakehä, hyvä takaosa, hyvä turkki ja hapsut, 
yhdensuuntainen edestakainen liike, sivuliikkeessä hyvä askelpituus, hyvin kannettu häntä, esiintyy iloisesti. 
 
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: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice female in good condition and proportions, feminine head, could have more parallel lines of skull and 
muzzle, strong back, good volume, medium angulated, very short steps behind, movement should be more free. 
Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Substantial bitch, scores for strength of bone and body combined with correct flat coat, pleasing expression, 
good width in front, well developed in body leading to good angulated hindquarters, on the move was happy, 
merry and sound. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta NUO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, miellyttävälinjainen pää jossa voisi olla aavistuksen selvempi 
otsapenger, voimakas luusto, sopivat kulmaukset, hyvä rungon malli, voisi olla hieman raajakkaampi, kaunis 
karva, hieman pehmeä selkä liikkeessä, liikkuu hyvin. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari NUO ERI 1 SA 
PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, intermediate female but a little small in 
size, very nice eyes but not parallel head planes, good ears, super shoulders, forechest and forelegs, excellent 
ribcage, good body proportions but a little low tailset, parallel hindquarters with good angulations, excellent coat, 
absolutely cockery movement. Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari NUO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Gute proportioniert Hündin mit gutem Ausdrück, guter Kopf, gute 
Winkelungen, gute Temperament, gute Bewegung. 
 
FINEMOON WIND OF LOVE 42032/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 Finemoon 
Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt, feminiininen ja elegantti narttu, erinomaiset pään linjat, hyvä kuonon pituus, 
pehmeä kaunis ilme, kaunis kaula ja selkälinja, harmooniset kulmaukset, kokoon sopiva raajaluusto, erinomaiset 
takaliikkeet, ryhdikkäät sivuliikkeet, erittäin lupaava ja kaunis kokonaisuus. Rauma KR 14.5. Thora Brown, 
Kanada JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blueroan bitch, very fine head, some haw showing, 
straight shoulder, little high in rear, needs to settle down in moving. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä JUN 
ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, sopiva 
vahvuusaste, hyvä pään pituus, kauniit tummat silmät, vielä takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen 
eturinta, vahva runko, vahva lanne, sopusuhtaiset kulmaukset, erinomainen turkki, kauniit tasapainoiset liikkeet, 
aavistuksen korkea-asentoinen häntä, miellyttävä kokonaisuus. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari JUN EH 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size junior female with feminine head, cockery expression, 
upright shoulders for place on ribcage, short upper arm, too closed elbows, good body proportions, excellent 
hind angulations with cockery croup, nice coat, normal reach and drive without power. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 11.6. Harry Vilkman SPA 0. Pöytyä 10.9. Jan-Gunnar Rönnblad SPA 0. 
 
FLUSHING MEADOW’S ALICE MUNRO 44593/15 s.24.6.2015 i. Se(n) Mva Annilann Sergeant Blast e. C.I.B 
C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin JUN ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean 
mallinen narttu, erinomainen rungon tilavuus, hyvät pään linjat, sopiva raajaluusto, pentuturkki. Kellokoski ER 
4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very honest and 
uncomplicated cocker, scores for overall moderate and compact type, kind expression, good bone, excellent 
strength in ribs and shortness of body, good rear angulations and width of quarters, it was on the move that she 
demonstrated her honest cocker type moving soundly and happily covering the ground. Riihimäki KV 4.9. Reia 
Leikola-Walden JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea pikkunarttu jonka 



toivoisin hieman vahvemmaksi, miellyttävä pää, hyvä kaula, toivoisin luustoa, niukasti kulmautunut, kapea etu-
osa ja eturintaa puuttuu, riittävä runko, hyvin kulmautunut takaosa, pyöristää lanneosaa liikkeessä, muuten 
rodunomaiset liikkeet, oikea turkin laatu, hyvä luonne. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja JUN EH 
3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Quite a nice bitch which would rather not be here, head falls too 
much in skull, needs more neck and presence, good quarters but falls too much out on the croup, doesn’t want 
to move today. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin narttumainen, sopivaluustoinen ja hyvä rungon malli, keskipitkä kaula, turhan jyrkkä lantio ja hieman 
korkea-asentoinen häntä, ikään sopiva pää, otsassa vielä pyöreyttä, niukka etuosa ja eturinta ja sen mukaiset 
etuliikkeet, hyvälaatuista karvaa tuloillaan, askellus saa vielä kehittyä. 
 
FLUSHING MEADOW’S ASTRID LINDGREN 44594/15 s.24.6.2015 i. Se(n) Mva Annilann Sergeant Blast e. 
C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori 
narttu jolla hyvät mittasuhteet ja kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, hyvin kulmautunut takaa, 
runsas karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta JUN ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen nuori narttu, olisi edukseen hieman sutjakammassa kunnossa, 
sievä narttumainen pää, tummat silmät, hyvä kaula, hieman pysty lapa ja suora olkavarsi, tilava runko, hyvin 
kulmautunut takaosa, oikea turkin laatu, liikkuu hyvin mutta selkä saisi olla tiiviimpi liikkeessä. Loviisa RN 7.5. 
Viveca Lahokoski JUN ERI 2 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, 
kompakti ja hyvän vahvuuden omaava nuori narttu, kaunisilmeinen feminiininen pää jossa hyvät linjat ja mitta-
suhteet, erinomainen kaula, selkälinja ja leveä lanne, erinomainen luusto ja takakulmaukset, yhdensuuntaiset 
hieman kapeat takaliikkeet, reippaat sivuliikkeet joissa lupaava askelpituus, runsas hyvälaatuinen pentuturkki. 
Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
feminine and quality cocker, scores for her overall excellent angulation, free effortless movement, really liked her 
quality of head and kindness of eye, excellent layback of shoulder and width of chest, good ribs and body and 
very short compact back, lovely rear angulation and width behind, on the move sound and showing great 
character. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Very lovely head, correct proportions in skull and muzzle, excellent eyes, enough length of leather of 
ear, very nice bones for age, square and compact body, nice ribs, very nice angulations, nice coat, moves freely 
with extension, using tail all the time. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä, 
hyvin kaareutuneet kyljet, hyvin kulmautunut takaosa ja matala kinner, liikkuu hyvin. Riihimäki KV 4.9. Reia 
Leikola-Walden JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen keskivahva narttu jolla 
viehättävä pää, hyvä kaula ja ylälinja, hieman niukasti kulmautunut edestä ja eturinta saa täyttyä, hyvä runko ja 
takaosa, sujuvat rodunomaiset liikkeet, kaunis turkki, iloinen luonne. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström JUN 
ERI 2 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, hyvin tasapainoinen juniori, hyvät 
nartun mittasuhteet, kaunis hyvän mallinen pää, hyvät silmät ja ilme, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset 
edessä ja takana, hyvä runko, erinomainen luusto, hyvät tiiviit käpälät, hyvä matala kinner, hyvä karva, rodun-
omaiset liikkeet, hyvä luonne, hyvin esitetty, erittäin lupaava juniori. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, 
Norja JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice bitch of good type, good head, well constructed 
but a bit narrow in front, well angulated at both ends, moves well around but falls too much on the croup. 
Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
made throughout, bestens head with good dark eye, very clean of the neck and shoulders, short coupled body 
with good spring of rib, pleasing bend of stifle, very sound and happy mover. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 13.8. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
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: Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Biggish bitch of good type, nice head, good outline, could move with more drive and be stronger 
behind. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia AVO ERI 4. 2 years old black female, upper medium size, 
correct outline, correct head to muzzle, dark soft eye, correct ear and ear carriage, scissor bite, smooth neck to 
well laid shoulder, deep brisket, carried well body, strong level topline, short strong loin, correct level fall from 
croup to tail, good underline, good turn of stifle to well placed hocks, bone is strong and sound to tight cat feet, 
correct coat and texture, movement is sound and free coming and going, holding strong topline. 
 
FLUSHING MEADOW’S ELSA BESKOW 44596/15 s.24.6.2015 i. Se(n) Mva Annilann Sergeant Blast e. C.I.B 
C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin JUN ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen 
narttu, pentumainen pää, kaula yhtyy hienosti säkään, hyvä tilavuus rungossa, hyvä askelpituus. Pertunmaa RN 
9.4. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunis nuori 
narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, ikään nähden erinomaisesti kehittynyt runko, tyylikäs ylälinja, sopi-
vasti kulmautuneet raajat, erinomainen karva, liikkuu harvinaisen hyvin, miellyttävä iloinen luonne, hyvin lupaava 
nuori koira. Kangasniemi KR 5.5. Lena Danker JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 10 kk, kaunislinjainen narttu, hyvät mittasuhteet, kaunis ilme, purenta ok, hyvät korvat, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, kaunis ylälinja, oikean muotoinen rintakehä, oikeat pakarat, hyvä lihaskunto kaut-
taaltaan, sopiva luusto, liikkuu reippaasti erinomaisella askelpituudella. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-
Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine and well constructed bitch, liked her 



head quality and kindness of eye, excels in front and rear angulation, very good bone, excellent body 
construction and topline, liked her rear angulation and width of quarters, lovely quality of well presented coat, on 
the move had great freedom and character covering the ground well. Tammela KR 11.6. Juha Kares JUN ERI 1 
SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Todella viehättävä, iloluonteinen, linjakas, hyvin 
helposti liikkuva narttu, hyvä purenta, feminiininen viehättävä pää ja ilme, riittävästi kulmautunut etuosa, hyvin 
kaunis malli, lupaava luusto ja rintakehä, kaunis turkki ja väri, erinomaiset liikkeet. Mäntsälä KR 17.7. Jessie 
Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
overall impression, feminine head with lovely expression, correct earset and bite, correct neck and well place 
shoulders, good bones and feet, correct level topline, well set tail, well angulated behind, correct height of hocks, 
correct coat, excellent free mover. 
 
FLUSHING MEADOW’S JANE AUSTEN 44597/15 s.24.6.2015 i. Se(n) Mva Annilann Sergeant Blast e. C.I.B 
C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, vahva 
narttu jolla hyvät mittasuhteet, sievä feminiininen pää, kuono saa vielä täyttyä, hyvä kaula, ylälinjassa hieman 
pehmeyttä, riittävä eturinta, vankka runko jossa tänään hieman ylimääräistä pentupyöreyttä, sopvia luuston 
vahvuus ja kulmaukset, vielä pentukarvassa, vaatii vielä tottumusta ja itseluottamusta, kehäesiintyminen on 
vieläkin luontevampaa. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Strongly constructed bitch who scores for strength of body, pleasing head and kind eye, would 
like a bit more layback of shoulder and return of upper arm and strength of forechest, excellent ribs and loin, 
good rear angulation and width behind, on the move very happy and outgoing, would like a little more forward 
reach and width behind. 
 
FLUSHING MEADOW’S MARIE CURIE Fi Mva 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: Lahti KV 2.4. Johan Juslin KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Klassinen rotutyyppi, hyvät pään linjat, surullinen ilme, erinomainen rungon tilavuus, liikkuu hyvin, aito true 
cocker. Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Vahva narttu, erinomaista tyyppiä, kaunisilmeinen pää, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula, oikea-
asentoiset hyvin kulmautuneet raajat, tilava runko, hyvä luusto, kaunis karvapeite, rodunomainen liikunta. 
Loviisa RN 7.5. Viveca Lahokoski KÄY ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaista tyyppiä, hyvät nartun mittasuhteet, erinomaiset pään linjat ja mittasuhteet, kaunis pehmeä ilme, kaunis 
kaulan kaari joka liittyy sulavasti selkälinjaan, kokoon sopiva luusto, hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, 
yhdensuuntaiset mutta kapeat takaliikkeet, hyvä askelpituus sivusta. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-
Britannia KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mature bitch, scores for her strength of 
construction and excellent angulations, pleasing head and kind eye, good layback of shoulder and upper arm, 
excellent strength and depth of ribcage, well angulated hindquarters, correct and well presented coat, on the 
move showed a lot of attitude and freedom covering the ground well. 
 
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: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis hyväilmeinen nartun pää, hyvä kaula, riittävä eturinta, 
hieman suorat mutta tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä turkin laatu, hyvät tasapainoiset sivu-
liikkeet, hieman ahtaat etuliikkeet, käyttäytyy hyvin. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada AVO ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Deep black bitch, very feminine, good length of head, shoulder well set 
into upper arm, could use bit more rib, tailset correct, moves merrily and freely. Kellokoski ER 4.6. Andrew 
Jones, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Top quality feminine bitch shown 
in beautiful well presented coat, really appeals for her short compact type, excellent shoulder layback giving 
good turn of upper arm, really scores in ribcage and shortness of loin leading to well angulated hindquarters, 
good width behind, on the move very happy merry cocker showing excellent ring presence. Pori KV 31.7. Jose 
Homem de Mello, Portugali AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice feminine head with nice 
proportions, chest could be deeper, correct front, nice topline and ribcage, correct rear angulation, moves with 
drive and happiness. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Bitch of very good size and type, good head shape, lovely dark eye and pleasing expression, 
excellent depth of chest with good heart room, short coupled body with well sprung ribs, good bend of stifle and 
well let down hocks, very sound on the move. 
 
FLYERS HARD ROCK ANGEL C.I.B Fi & Ee Mva VV-16 41947/06 s.30.3.2006 i. Ee JMva Flyers Proud To Be 
Me e. VV-12 Flyers Soul Sister kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
koko, tyyppi ja mittasuhteet, hyvä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hieman kapea etuosa ja rintakehä, 
etukulmauksia toivoisin hieman enemmän, hyvät takakulmaukset, erittäin kaunis hyvän laatuinen turkki, kauniit 
sivuliikkeet mutta kapeat sekä edestä että takaa, käyttäytyy hyvin. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada VET 
ERI 1 SA PN2 ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Black bitch, looking very 
remarkable for age, very feminine, very cockery, head planes correct, length correct, little stuffy in shoulder, 
lovely tailset, hard topline, moves with power and presence. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia 
VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very attractive and free moving 10-year-old carrying her 



years very well, attractive head and eye, pleasing head and shoulders, very short in body, would like a little more 
strength in ribcage, very good angulation in rear quarters, beautiful and natural well presented coat, very happy 
and sound mover. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 10 years old bitch, excellent condition for age, beautiful feminine head, nice reach of neck, correct 
front, strong ribcage, nice topline, excellent rear angulation, moves with happiness and drive. Hyvinkää ER 8.10. 
Rui Goncalves, Portugali VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years, nice 
feminine and correct head with good stop, nice eye pigmentation, correct bite, little bit short neck, front 
angulation could be more marked, good bone, excellent topline, good ribcage, well proportioned, well angulated 
and muscled behind, excellent coat condition, moves well but in front could have more drive. Tampere RN 6.12. 
Irina Poletaeva VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11-vuotias, erittäin 
kaunis ja tasapainoinen, erinomainen pää ja ilme, saksipurenta, oikea ylälinja, erinomainen rintakehä ja 
kulmaukset, erinomainen liike, hyvä karva. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VET ERI 1 VV-16 SA 
PN4 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful old bitch, classy outline, head and 
proportions, full of substance and quality, presented in tip-top condition for her age, sound mover, super attitude 
in the ring. 
 
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 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 13½ years old bitch, excellent condition for age, nice ribcage, excellent topline, nice rear angulation, 
excellent movement for such an old bitch. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 13½-vuotias, erinomainen tyyppi ja koko, erittäin hyvät rungon mittasuhteet, 
kaunis hyvän mallinen pää, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, kokoon sopiva 
luusto, hyvä ylälinja, liikkeet ok mutta ikä näkyy jo, oikea cockerin luonne, häntä heiluu taukoamatta. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
ja elegantti, hienossa kunnossa esitetty veteraaninarttu, erinomainen eturinta ja hyväasentoinen lapa, kiinteä 
selkälinja, täyteläinen rintakehä, voimakkaat takakulmaukset, hieman pehmeälaatuinen turkki, tasapainoiset 
liikkeet mutta voisi olla enemmän asennetta ja ryhtiä. 
 
FLYERS OH YES 16795/14 s.11.9.2013 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Flyers Olive 
Taste kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head with nice proportions, deep chest, correct front, nice topline, sufficient rear angulations, moves 
with a shy temperament. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 3-vuotias, hyvä koko, voimakas pää joka saisi olla hieman jalompi, hyvät silmät, erinomainen kaula, 
sopiva eturinta ja runko, hieman pitkä lanneosa, voimakkaat takakulmaukset, hyvä luusto, raajat ja käpälät, hyvä 
leveä lihaksikas takaosa, saisi liikkua ja esiintyä vapaammin. 
 
FLYERS PARA QUE LAVIDA EeJV-14 43135/13 s.16.3.2013 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast 
Mover e. Hooligan How Lovely kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice bitch, 
very well showing when standing, nice type of head, enough neck, strong topline when standing, could be 
straighter in movement, well developed body, pronounced angulation, overgrown coat, doesn’t show well in 
movements, moving a bit close to ground and topline could be better. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-
Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very attractive free moving cocker, appealed for 
her balanced type and happy attitude, very attractive head and kind eye, beautiful front angulation and depth of 
chest, really scores in ribs and shortness of back, excellent rear angulation, very good well presented coat, on 
the move very happy and sound, a small mouth imperfection. Tammela KR 11.6. Juha Kares AVO ERI 1 SA 
PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis, mittasuhteiltaan erinomainen feminiini-
nen narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä lapa, aavistuksen suora olkavarsi, hyvä luusto, erinomainen rintakehä, hyvin 
kaunis ylälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, aavistuksen korkeat etuliikkeet mutta liikkuu sivulta vetä-
vällä profiililla, kauniisti esitetty. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen vahva tiivis kokonaisuus, hyvä pää mutta hieman pienet silmät, upea 
kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, vahva luusto, lyhyt leveä lanne, kauniit sivuliikkeet. Oulu KV 14.8. Dusko 
Piljevic, Serbia AVO ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive girl of excellent 
size and balance, feminine head and expression, excellent neck and shoulders, nice legs and feet, beautifully 
rounded rib, excellent topline, tailset and tail carriage, very sound mover. 
Taipumuskokeet: Sastamala 3.9. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
FLYERS RED VELVET 44981/14 s.16.5.2014 i. Flyers King Of Whisky e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Feminiininen kaunislinjainen narttu, erinomaista tyyppiä, erinomaiset mittasuhteet, kaunismuotoinen 
feminiininen pää, viehättävä ilme, oikea-asentoiset raajat, kaunis kaula ja ylälinja, erinomaisen tiivis vahva selkä, 
oikean muotoinen runko, hyvin kehittynyt eturinta, hyvät raajat ja käpälät, oikea-asentoinen häntä, kaunis karva-



peite erinomaista laatua, liikkuu hyvällä vetävällä askeleella, miellyttävä luonne ja esiintyy kauniisti. Lempäälä 
ER 5.5. Merja Ylhäinen NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja 
mittasuhteet sekä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset 
edessä ja takana, kääntää etukäpäliään ulospäin, erinomainen turkin laatu, kaunis punainen väri, liikkuu ja 
käyttäytyy hyvin. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada NUO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Red bitch, heavy on back skull, nice neck, good shoulder, big ribs, short back, low tailset, moves 
well. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä NUO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen feminiininen kokonaisuus, sievä pää ja ilme, kauniit tummat silmät, kaunis kaulan kaari ja hyvä 
selkä, erinomainen eturinta, hyvä rungon tilavuus, vahva hieman pitkä lanne, sopiva luusto, hyvät käpälät, sopu-
suhtaiset kulmaukset, kaunis turkki, reippaat liikkeet, iloinen käytös. 
 
FLYERS RIHANNA 44975/14 s.16.5.2014 i. Flyers King Of Whisky e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski NUO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ele-
gantti ja laadukas nuori narttu, pehmeäilmeinen pää, hyvät pään linjat, hyvä kaula, kaunis selkälinja, täyteläinen 
rintakehä, erinomainen luusto, leveä lanne, erinomaiset takakulmaukset, tehokkaat takaliikkeet, hieman lyhyt 
etuaskel, iloinen ja positiivinen esiintyjä. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, compact enough, correct feminine head and expression, enough neck, 
tailset low enough, broad deep body, ribcage long enough, well angulated, moves ok, enough temperament. 
Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive 
bitch shown in excellent coat and condition, pleasing head, would like more layback of shoulder and return of 
upper arm, very good in ribs and shortness of loin, would like a more level topline, good rear angulation, very 
happy and active mover. Tammela KR 11.6. Juha Kares AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Tyylikäs, kaunislinjainen feminiininen narttu jolla hyvin kaunis pää ja ilme, aavistuksen etuasentoiset lavat, 
hyvä luusto ja rintakehä, kaunis turkki, hyvä takaosa, kaunis profiili, hyvät sivuliikkeet, edestä voisi olla tiiviimpi, 
kauniisti esitetty. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice head with feminine expression, nice reach of neck, deep chest, 
powerful ribcage, correct topline, nice rear angulation, moves with a nice drive. Seinäjoki RN 13.8. Paavo 
Mattila AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu jolla on erittäin 
kaunis pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula ja erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, hyvälaatuinen 
karva, tyylikäs ylälinja, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI 
2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive girl, slightly biggish but still in balance, beautiful 
head and expression, correct neck and shoulders, lovely legs and feet, excellent topline, tailset and tail carriage, 
sound mover. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaisen tyypikäs, hyvin tasapainoinen, miellyttävä, hyväluustoinen narttu jolla kaunisilmeinen 
tasapainoinen pää ja kaunis ilme, erinomainen karvan laatu, seisoo hyvin raajoillaan, käyttää häntäänsä hyvin 
liikkuessa, erinomaisen tyypikäs ylälinja, tiptop esiintyminen, liikkuu hyvällä askelpituudella säilyttäen oikean 
mallinsa myös liikkeessä. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely make and shape of bitch, very well balanced and built on clean and 
flowing lines, beautiful head with kind eye and expression, bestens legs and feet, lovely reach of neck set in well 
placed shoulder, short coupled body with lovely spring of rib, lovely width of hindquarters, very sound mover. 
Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis 
pää ja ilme, tummat silmät, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, lyhyehkö kaula, näyttävä eturinta, tiiviit tassut, 
täyteläinen rintakehä ja runko, hyvä häntä ja takaosa, kauniissa karvassa, hyvä askel ja reipas käytös. Jyväs-
kylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excepcional 
hembra de color negro con correctas proporciones de cabeza, excelente ojos y mirada, excelentes angulaciones 
de anteriores, excelente arco de costillas, desechava grupa, las manos se mueven un poco abiertas, el 
movimiento es excelente, el temperamento es excelente. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja AVO ERI 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very pretty well proportioned bitch, excellent ear and neck 
placement, balanced front and hind angulation, strong backline, deep ribcage, excellent legs and feet, merry 
cocker movement. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, riittävän kompakti, vahva luusto, kaunis narttumainen pää, saksipurenta, kaunis niska ja ylälinja, 
iloinen häntä, oikea rintakehän muoto, hyvin kulmautunut, erinomainen sivuliike, pehmeähköt ranteet, hyvä 
karva. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyyli-
käs, erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis feminiininen pää jossa levollinen ilme, hyvä kaula, 
erinomainen eturinta ja rintakehä, erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, upea joskin hieman runsas turkki, 
liikkuu kauniisti ja tasapainoisesti. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful headed bitch, excellent in size, true proportions combined with good 
substance, classy outline, excellent static balance, lovely coat, cockery movement. 
 
FLYERS SO TO SPEAK 44612/14 s.16.5.2014 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Flyers 
Olive Taste kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Bra längd i huvud, bra skuldra vinklar men framskjuten, kort i bröstkorg (nedre del), lång i länden, välmusklad lår, 
välskött moderat päls, saknar rätta cocker attityd, visar inte svans, blir lite låglängt i rörelsen. Akaa RN 5.5. Pirjo 
Aaltonen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvän sukupuolileiman omaava narttu, oikeat 
mittasuhteet, tänään esiintyy laiskasti, kaunisilmeinen pää, melko yhdensuuntaiset pään linjat, eturinta saisi olla 
voimakkaampi ja kulmaukset paremmat edestä, hyvät takaa, kantaa laiskasti häntäänsä, hyvät etu- ja taka-
liikkeet. 



 
FLYERS UP-TO-DATE 50612/15 s.4.7.2015 i. V-13 EeV-14 Robinson Crusoe Z Vejminku e. Hooligan Hot 
Finale kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head, would like bit more substance on foreface, chest could be deeper, sufficient front angulation, 
ribcage could have better shape, nice topline, sufficient rear angulation, in movement should have more drive 
and happiness. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, 
hyvä koko, kaunis hyvän mallinen pää jossa hyvä vahvuus, erittäin kaunis ilme, hyvä kaula, sopivat kulmaukset 
edessä ja takana, hyvä runko, lanne voisi olla tiiviimpi, erinomainen luusto, kauniit käpälät, normaalit liikkeet 
mutta saisi esiintyä vapaammin, hyvä karvan laatu, hyvä narttu joka tarvitsee aikaa. 
 
FLYERS VIVA FOREVER 55492/15 s.20.8.2015 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave's Fast Mover e. Flyers 
Giant Hope kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman pienet silmät, hyvät korvat, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, 
hyvä pitkä rintakehä, kääntää etukäpäliä hieman ulospäin, erittäin lupaava turkki, erittäin kauniit liikkeet, käyttäy-
tyy hyvin. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Black puppy bitch, strong head, good deep muzzle, arched neck into the shoulder, good ribs for age, 
maybe little short on leg, good tailset, moves very well, needs her toenails cut. 
 
FLYERS XTRA BLACK C.I.B C.I.E Lt & By & Ro & Md Mva Ro & By GrMva SiV-15 BaltVV-16 59897/08 
s.25.8.2008 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave's Fast Mover e. Flyers Call Me Hooligan kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, laadukas tilava runko, sopiva luusto, kaula voisi olla vähän pidempikin, hyvä nartun pää 
jossa tarpeeksi yhdensuuntaiset linjat, kauniit silmät, vähän jyrkkä lantio ja siksi takaliikkeet suuntautuvat enem-
män rungon alle kuin taaksepäin, vähän ahdas edestä, runsas paikoin pehmeä karva, laitettu kuitenkin kauniisti, 
hyvin tyypikäs seistessään ja esitetään hyvin. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari VET ERI 3 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful type, strong but very feminine, clean cut head, strong body, 
excellent angulations, nice coat, true type, happy mover, excellent sidegait. 
 
FRANCINI'S AYDA 54884/16 s.20.6.2016 i. It Mva Francini’s Ciocco Balocco e. Francini’s Liquirizia kasv. 
Angela Francini, Italia 
Näyttelyt: Helsinki PN 10.12. Virpi Montonen BABY 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Suloinen tasapainoinen narttupentu, lupaavat mittasuhteet, pää saa vielä täyttyä, otsapenger voisi olla selvempi, 
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä eturinta, lupaava rungon vankkuus, kaunis pentukarva, liikkuu riittävällä askel-
pituudella, herttainen luonne. 
 
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 KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Could be better groomed, nice strong female, good condition and proportions, nice feminine head, 
excellent body, good front, well angulated, correct topline and tail, good mover, good temperament. 
 
FRIISIN ARMSAN 19609/15 s.14.2.2015 i. Fi Kva Ladysplit’s Deagol e. Småviltjägarens Cts Marrone kasv. Aija 
Manelius 
Metsästyskokeet: Salo 6.11. Raimo Martikainen AVO 2 (73 pist). Sastamala 4.12. Paula Horne AVO 2 (60 
pist). 
 
FRIISIN AYA 19608/15 s.14.2.2015 i. Fi Kva Ladysplit’s Deagol e. Småviltjägarens Cts Marrone kasv. Aija 
Manelius 
Näyttelyt: Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyydyttävää rotu-
tyyppiä oleva nuori narttu, leveä kallo, vaaleat silmät, kuono-osan tulisi olla täyteläisempi, oikea purenta, melko 
lyhyt kaula, etuasentoiset lavat, hyvä eturinta, lyhyt olkavarsi, riittävä luuston vahvuus, hyvin kaareutunut lyhy-
ehkö rintakehä, pitkä lanne, hieman jyrkkä lantio, niukahkot takakulmaukset, liikkuu leveästi edestä ja takaa 
löysin kyynärpäin, sivuaskeleessa sopiva pituus, antaa kauttaaltaan liian pitkän vaikutelman, niukka karvapeite, 
pohjavilla puuttuu, miellyttävä käytös ja kehäesiintyminen. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia 
NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very happy active and free moving bitch, scores for strength 
of ribs and flat silky coat, kind expression, would like a little more refinement in skull, good shoulder layback and 
depth of body, a little wide in front, good rear angulation, shown in very good hard condition, really good on the 
move covering the ground and showing good cocker character. 
Metsästyskokeet: Sastamala 23.10. Mauri Koivuporras AVO 2 (70 pist). Joroinen 29.10. Tiina Karlström AVO 
1 (79 pist). Salo 5.11. Arto Kurvinen VOI 1 (83 pist). Sastamala 4.12. Mauri Koivuporras AVO 2 (60 pist). 
 
FRIISIN METSÄNNEITO 45794/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Ladysplit’s Deagol e. Stawaskogens Qilla kasv. Aija 
Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very happy outgoing bitch, scores for her flat silky coat and very merry cocker attitude, would like a little more 



refinement in skull, front could be tighter, good strength of ribs, could be shorter in loin, on the move very happy 
and outgoing, showing a lot of merry attitude, would prefer a slightly lower tail carriage. 
 
FRIISIN METSÄTÄHTI 45792/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Ladysplit’s Deagol e. Stawaskogens Qilla kasv. Aija 
Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very feminine bitch who scores for kindness of eye and close fitting coat, feminine head but would like a little 
more refinement in skull, good spring of rib but would like a little more depth of chest and width and depth of loin, 
good width in hindquarters, on the move when settled was happy, needs more width, overall needs more time to 
develop for her best. 
Taipumuskokeet: Vieremä 4.9. Jaana Heiskari SPA 1. 
 
FROSTY 15012/15 s.20.12.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Two Pine’s Touchdown 
kasv. Reetta Viljala 
Näyttelyt: Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nuori narttu 
joka vielä kesken kehityksen, miellyttäväilmeinen pää, oikea purenta, lyhyt olkavarsi, hyvät lavat, eturinnan ja 
rintakehän tulee vielä kehittyä reilusti, erinomainen luuston vahvuus, hieman pitkä lanne, hyvä lantio, kesken-
eräisyys näkyy liikkeessä mennen tullen kapeutena, hyvät sivuliikkeet, hyvä karvan laatu, miellyttävä käytös, 
koira vaatii vielä aikaa. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Typical female of the breed, nice head and expression, good length of neck, correct front and back 
angulations, deep chest, moves well, good temperament. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja NUO 
ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bitch of very nice type, good head, correctly angulated at 
both ends, would prefer more neck and presence, good body, moves well, falls a bit over the croup. 
 
FROSTY MORNING’S LUCETTA 39107/15 s.5.7.2015 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s 
Mimosa kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen  
Taipumuskokeet: Pielavesi 23.7. Kati Huovila SPA 1. 
 
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 20.2. Allan Aula ALO 2 (157,50 pist). Kotka 12.3. Anne Nokelainen ALO 1 
(172,50 pist) TK1. 
 
FROSTY MORNING’S NORENE Fi Kva 32910/12 s.18.5.2012 i. Fi Kva Meryl Black Ring-Ouzel e. Frosty 
Morning’s Mimosa kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen  
Metsästyskokeet: Haapavesi 17.9. Timo Ritola VOI – (50 pist). Haapavesi 18.9. Timo Ritola VOI 3 (64 pist). 
Mäntsälä 8.10. Lauri Kanerva VOI 1 (77 pist). Janakkala 23.10. Norman Blakeney VOI 2 (66 pist). Joroinen 
30.10. Royne Svensson VOI 2 (68 pist). 
 
FROSTY MORNING’S OPHELIA 47587/12 s.9.8.2012 i. Jaktia Euro e. Frosty Morning’s Mireia kasv. Nina 
Menna ja Jutta Kaartinen  
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very happy active bitch who excels in flatness of coat and development of ribs, kind expression, would like more 
refined in skull, good turn of upper arm, a shade wide in front, could have more depth in body and strength in 
loin, hindquarters well angulated, on the move took time to settle but happy and active. 
 
FROSTY MORNING’S SEREN 22653/13 s.17.3.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s 
Marlene kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen 
Näyttelyt: Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea suku-
puolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, vähän kevyt kuono-osa, viiksikarvat puuttuvat, hyvä 
purenta, hyvä kaula, vähän etuasentoiset lavat, oikean muotoinen runko, vähän jyrkkä lantio ja korkealla 
kannettu häntä, köyristää vähän lanneosaa, liikkuu riittävän tehokkaalla askeleella. 
 
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: Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent feminine head with a nice expression, well set ears, nice reach of neck, deep chest, correct 
topline, nice body proportions, excellent rear angulations, moves with a nice drive. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo 
Viirtelä VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, viehkeäilmeinen pää, 
tummat silmät, hyvä purenta, alas kiinnittyneet korvat, sulava ylälinja, hieno eturinta, erinomainen rungon muoto, 
vahva takaosa, kauniissa karvassa, hyvä häntä, kaunis liikunta ja iloinen käytös. Lahti KV 30.10. William 
Smith, Australia VAL ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years old blueroan 
female, medium size, correct outline, correct head, scissor bite, neck flows into shoulder, deep chest, ribs carried 
well back, strong level topline to correctly carried tail, short powerful loin, good underline, moderate turn of stifle, 
bone straight to feet, tight cat feet, movement true and free, good extension and drive, holds strong topline. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminii-
ninen, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, pehmeäilmeinen pää, hieman lyhyt kaula ja pystyasentoinen lapa, 
hieman painunut selkälinja, tilava rintakehä, erinomainen luusto, kapeat takaliikkeet, tällä hetkellä hieman taka-
korkea, miellyttävä käytös. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO H. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminint huvud, ofärgade blinkhinna, bra bröstkorg, lite lång i länden, aktiv svans, faller lite i 
överlinjen, kunde vara mer samlat i kroppensett, måtlig päls och bra kvalitet, full av livsglädje men inte 
harmonisk i rörelse.  Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very dark blue, muzzle needs depth, eyes showing haw, very steep shoulder, topline rises to rear, moves 
very close behind with no reach. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, scores for her happy cocker attitude, attractive head but needs more 
strength, would like a little more layback of shoulder, good strength of ribs and shortness of loin, could have 
more depth of body and rear angulation, correct flat silky coat, on the move very happy and active but a little 
wide in front and close behind. 
 
FROZEN QUE SARA 34008/15 s.18.5.2015 i. Cassom Twist’N’Shout e. Fi & Ee Mva JV-12 Frozen French Kiss 
kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminint huvud, mörka lite små ögon, bra proportioner, mycket bra överkorsert längd, fronten behöver naturligt 
utveckling, välskött ungdomspäls, rör sig bra bak, mycket fin modell i stående. Rauma KR 14.5. Thora Brown, 
Kanada JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dark blueroan, very feminine, long muzzle, 
good head planes, arched neck, good shoulder, cobby body, moves merrily. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, 
Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine top quality bitch, scores for her 
excellent angulation front and back combined with overall quality, pleasing head but needs time for stop to 
develop fully, kind expression, excellent shoulder layback and forearm angulation for her age, well developed in 
ribs and body, very good rear angulation, liked her correct flat coat, on the move happy and merry covering the 
ground well, with age will develop more width behind. 
 
FROZEN RIVERDANCE 10336/16 s.20.11.2015 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. 
Frozen Global Joy kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, pää vielä hieman kapea, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula, eturinta vielä kehittymätön, ikäisekseen hyvä 
rintakehä, hyvä raajaluusto, lupaava turkki, kaunis väri, hieman suorat kulmaukset sekä edessä että takana, 
askelpituutta voisi olla hieman enemmän, käyttäytyy hyvin. 
 
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: Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias, erinomaisen tyyppinen, oikeat mittasuhteet ja sopiva vahvuusaste, kaunis feminiininen pää ja ilme, 
hyväasentoiset korvat, erinomainen eturinta ja rungon tilavuus, kaunis ylälinja, varsin tasapainoiset kulmaukset, 
sopiva luuston vahvuus, hieno turkin laatu, joskaan ei aivan parhaassa karvassa, hyvät ulottuvat liikkeet. Kello-
koski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty bitch, 
scores for her feminine head and kind eye, liked her layback of shoulder, good development in ribs, could be a 
little shorter in loin, very well angulated in rear quarters, beautiful flat silky coat, today lacking a little in 
feathering, moved happily but could show more width and strength behind. Jyväskylä KV 12.11. Nelson 
Segala, Brasilia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excelente hembra de color azul, armoniosa 
& feminina, muy buenas proporciones de cabeza, muy buenos ojos y mirada, muy buenos anteriores, muy buen 
arco de costillas, excelente grupa, muy buenos posteriores, excelente movimiento, excelente caracter, 
excelentes condiciones. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Pretty well proportioned bitch, lovely head and expression, well placed ears, strong neck, 
balanced front and hind angulations, strong ribcage, good legs and feet, good quality coat, fluid movement. 
Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, erittäin narttumainen, kompakti, oikeat pään linjat, oikea hampaisto, erinomainen kaula, ylälinja ja häntä, 
rintakehä hyvin kehittynyt, oikeat kulmaukset ja sivuliikkeet, erinomainen karvan laatu. Helsinki KV 10.12. Merja 
Ylhäinen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, 
erittäin kaunis pää, lempeä ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, tasapainoiset 
kulmaukset edessä ja takana, hyvälaatuinen hieman nafti turkki, liikkuu erittäin kauniisti. Helsinki KV 11.12. 
Attila Czegledi, Unkari AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful headed bitch, excellent 
neck and shoulders, strong enough body, should be a bit shorter, correct rear, sound mover, looked better when 
standing. 
 
GREAT ESCAPE SHUT THE DUCK UP C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se & No & Pohj Jva 
TlnW-13 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 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mature bitch, scores for her very short compact cocker type, liked her head and kind expression, 
good neck and shoulders, very good in strength and development of ribs, lovely short strong loin, well angulated 
hindquarters, in well presented coat, on the move she was busy and active cocker. Hyvinkää ER 8.10. David 
Shields, Iso-Britannia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very typical outlook with happy and 



merry appearance, excellent bone and substance throughout and stands for square, pleasing head and 
expression, excellent depth of chest, firm body, well muscled hindquarters, very sound on the move. 
 
GREAT ESCAPE WILD GOOSE CHASE C.I.E 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 
Luonnetesti: Karkkila 3.4. Lea Haanpää ja Tarja Matsuoi LTE (85 pist). 
 
HALENNEST CHANGES COME RKF4378631 s.9.8.2015 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lt & Nl & Lv & 
Balt Mva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 Coastline Johnny B.Good e. Halennest Diana 
Dark kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very happy and merry youngster who just needs more time to develop for her best, feminine head, needs time to 
develop more strength in head, good front angulation, adequate bone, body needs time to develop, would like a 
shorter loin, very good rear angulation, excellent quality coat for her age, on the move very happy and free but 
needs to develop more strength behind, very attractive bitch that will improve with age. Helsinki KV 10.12. 
Merja Ylhäinen JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aavistuksen kevyen oloinen, hyvän kokoi-
nen, riittävä luusto, kaunis feminiininen pää, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, 
pitkä lanne, riittävät tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hieman nafti mutta hyvälaatuinen turkki, eloisa 
koira joka liikkuu hyvin. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Small bitch, a bit long in body and short on legs, too refined small head, good topline and tailset, 
moderate angulations, not strong enough rear for her age, happy mover, brushing hocks. 
 
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: Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good sized bitch with very cobby outlook, pleasing head with good eye expression, excellent depth of 
chest with plenty of heart room, good legs and feet, short coupled body with excellent spring of rib, pleasing 
topline and tailset, good bend of stifle, moved will. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia VAL ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hembra con color azul, feminina, deschavo proporciones de cabeza, 
excelentes ojos y mirada, muy buenas angulaciones delanteras, muy buen arco de costillas, muy buena grupa y 
posteriores, muy buenos pies, muy buenas condiciones. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja VAL ERI 
1 SA PN2 SERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well proportioned bitch, excellent ear and neck 
placement, balanced angulations, strong topline, deep ribcage, short loin, excellent legs and feet, well prepared 
coat, typical cocker movement. 
 
HALENNEST TSUNAMI RKF4324039 s.23.6.2015 i. Halennest Incredible One e. Ru & By Mva Ru JMva 
Halennest Nastya kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Preciosa hembra joven, excelente tipo, excelente cabeza, muy linda mirada, buenas angulaciones de anteriores, 
muy discreto arco de costillas, grupa correcta y ancha, buen movimiento, con garrones se muove muy acerca, 
no temperamento tipico para el show. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja JUN EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Pretty head, well proportioned body, good front and hind angulation, strong legs and 
feet, today she is not enjoying the ring. 
 
HAWKVALLEY SAGITTARIUS 21904/16 s.21.4.2015 i. Moelfamau Chief e. Priorsmeadow Solar kasv. Martin 
Procter, Iso-Britannia 
Metsästyskokeet: Mäntsälä 9.10. Timo Ritola AVO – (53 pist). Joroinen 29.10. Tiina Karlström AVO 2 (73 
pist). Joroinen 30.10. Marcus Sjöborg AVO 2 (60 pist). Ruovesi 27.11. Juha Lindroth AVO 2 (71 pist). 
 
HEART ROCK CRYING IN THE RAIN 49890/09 s.20.8.2009 i. No Mva Casein’s Campania e. Häljans Saida-
Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Taipumuskokeet: Kolari 19.8. Anitta Kauppila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen, 
hiukan varauksellinen tänään uusille asioille; antaa vieraankin ihmisen silitellä. Haku ja laukaus: hylätty. Jaloissa 
pyörimistä eikä irtaannu; on tänään hyvin jännittynyt eikä löytynyt riittävän hyviä hajuja, jotta olisi rentoutunut; ei 
ammuttu, jottei koiralle aiheuteta kammoa sen mielentilan vuoksi. Jäljestys: hyväksytty. Varmaa, rauhallista, 
maavainuista jäljestystä; nuuhkaisi kaatoa. Vesityö: hyväksytty. Epäröimättä veteen, kapula suuhun ja rantaan. 
Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: rauhallisesta ja hyvästä yhteistyöstä huolimatta 
tänään ei hakuosuus onnistunut. 
 
HEART ROCK HEART OF GLASS Fi & Se(n) 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 19.3. Tarja Hovila VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka-
rakenteinen narttu, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, kaunismuotoinen feminiininen pää, miellyttävä ilme, 
hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko, täyteläinen eturinta, erinomainen luusto, oikea-asentoinen lantio, 
hieman lyhyt pysty olkavarsi, sopivasti kulmautunut takaosa, hieman pehmeälaatuinen turhankin runsas karva-
peite, vapaat liikkeet, miellyttävä luonne ja esiintyy hyvin. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada VAL ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Black and white bitch, very classy head and length, nice lip, 



showing a roll over her shoulders, straight upper arm, nice body length, good tail, lovely coat condition, little 
overweight, moves well. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola VAL ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 5-vuotias vahva narttu, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, vahva 
luusto, hyvät rungon mittasuhteet, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, kantaa itsensä hyvin, 
voisi olla aavistuksen feminiinisempi. Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN1 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt helhel, välformat huvud, bra uttryck, prima bett, bra 
överlinje, kompakt kropp, bra vinklar, rör sig mycket bra, bra pälskvalitet. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia 
VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years old, good size, good proportions, quite heavy, nice 
feminine head, dark eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, well angulated, 
good bone and feet, very strong body, nice coat, moving well. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta VAL ERI 
1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, voimakas narttumainen 
kokonaisuus, päässä hyvä pituus, hieman loiva otsapenger, sopivasti kulmautunut, hyvä eturinta, vankka luusto, 
oikean mallinen runko, hyvä karva, liikkuu hyvin oikealla asenteella. Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila VAL ERI 
1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis narttu, erittäin hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, 
erittäin hyvä runko, sopivasti kulmautuneet raajat, erittäin hyvä ylälinja, hyvälaatuinen karva, liikkuu erittäin 
hyvin, miellyttävä käytös. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Bitch of excellent type, quite a nice head, well constructed, good body, moves well but 
falls a bit in front on the move. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia VAL ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hembra con excelente construccion, descehavo cabeza, excelentes ojos y mirada, 
excelente construcciones de anteriores, excelente arco de costillas, excelente grupa y posteriores, el cuerpo 
desechavo un poco mas compacto, muy buenos pies, se mueve libre con mucho cobertura de piso, excelentes 
condiciones, la linea superior, se encontra algo no paralelo piso. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen VAL ERI 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, mittasuhteet sekä luusto, hieman kookas narttu, 
kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvälaatuinen 
turkki, liikkuu kauniisti. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 7.5. Mauri Iskanius VOI 3 (a-3, b-6, c-4, d-6, e-3, f-3 = 25 pist). Rauhoitettu 
lähtö, ensimmäinen osuus hyvää ja tarkkaa jäljestystä, ensimmäinen kulma tarkasti; toisen osuuden alku hyvin, 
osuuden puolivälissä Arla käy uimassa ja ottaa sen jälkeen paluujäljen, josta tuomitaan hukka; palautuksen jäl-
keen tarkistuslenkkiä tehden toiselle kulmalle, jossa katko suoritetaan hyvin hakien; kolmannen osuuden alku-
puolella Arla tekee tarkistuslenkin ja ottaa sen jälkeen taas paluujäljen, josta tuomitaan toinen hukka; palautuk-
sesta osuuden loppu hyvin, kulma tarkasti; viimeinen osuus hyvin kaadolle, jonka osoittaa nuollen ja nuuhkien; 
makauksista kaksi yli, yksi ohi, yksi merkataan hyvin. Sastamala 23.6. Karla Sohlman VOI – (0 pist). Rauhoitettu 
ohjattu lähtö, Arla lähtee jäljelle reippaan määrätietoisesti ja ensimmäinen osuus mennäänkin suoraviivaisesti 
kulmalle, jolla katko; katkolla veri loppuun, sitten laajoja rengastuksia jäljen oikealla puolella, harmittavasti vasen 
puoli, josta jälki jatkuu, jää kokonaan huomiotta, jatko ei löydy, hukka; uusi alku toisen osuuden alusta, josta Arla 
palaa rengastamaan katkon kuin osoittaakseen sen osaavansa tehdä; toisella osuudella erittäin paljon tarkistus-
lenkkejä, osa varsin suuria, toisella kulmalla rengastellaan, lopulta jatko löytyy, mutta heti suunta pois jäljeltä, 
toinen hukka; tässä vaiheessa ohjaaja keskeyttää kun Arla on uuvuttanut lenkeillä itsensä; hieno ensimmäinen 
osuus, jonka jälkeen Arla valitettavasti kadotti otteen jäljestykseen. Ruovesi 24.7. Arto Kylmälä VOI 2 (a-3, b-7, 
c-7, d-9, e-3, f-3 = 32 pist). Rauhoitettu lähtö, ensimmäinen osuus hyvää jäljestystä, ajoittain edetään jäljen 
sivussa, ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää rengastuksella; toisen osuuden alussa jokin haju aiheuttaa 
runsaasti pyöritystä, mutta oikea suunta löytyy, sen jälkeen jäljestys jatkuu hyvänä kulmalle, jonka rengastamalla 
uudelle osuudelle; osuuden puolivälissä jälleen useita lenkkejä jäljen molemmin puolin ja lopulta Arla lähtee 
paluujäljelle, hukka; puhdas jälki ja matka jatkuu kulmalle, jonka selvittää hyvin; viimeisellä osuudella yksi tarkis-
tus jäljen molemmin puolin, muutoin vauhdikasta jäljestystä kaadolle, jota haistelee ja jää paikalle; makauksista 
ensimmäinen ja kolmas yli nuuhkaisten, toinen ohi ja neljäs hyvin pysähtyen. Sastamala 7.8. Kari Hyytiäinen 
VOI – (0 pist). Rauhoitettu lähtö, koira jäljestää pääosin maavainulla sopivalla vauhdilla edeten; makauksen 
merkkaa; ennen kulmaa koira loukkaa tassunsa ja ohjaaja keskeyttää. Kolari 21.8. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-6, 
b-4, c-5, d-8, e-3, f-5 = 31 pist). Hyvin ohjattu lähtö, ohjausmatkan jälkeen Arla aloittaa hyvin etenevän ja jälki-
tarkan jäljestyksen; toisen osuuden alussa harhaudutaan jäljen vasemmalle puolelle ja tehdään laajat tarkistus-
lenkit, palataan jäljen tuntumaan toistuvasti, mutta jäljen suunta ei selviä, hukka; tämän jälkeen taas mallikasta ja 
jälkitarkkaa jäljestystä jäljen loppuun asti; katkokulma oikaistaan uudelle osuudelle, muut kulmat pienin suunnan-
tarkistuksin; makaukset mentiin ohi tai yli osoittamatta; kaadolle tullaan jäljen mukaisesti, sorkka kiinnostaa ja jää 
viereen; hyvä suoritus tänään, makaukset saisivat kiinnostaa enemmän. Ruovesi 28.8. Olavi Nurmiranta VOI 3 
(24 pist). [Koeselostus puuttuu]. Orivesi 4.9. Kari Grönman VOI 2 (a-5, b-9, c-8, d-6, e-3, f-3 = 34 pist). Koira 
tutkii lähtömakuun, josta hyvin ohjattuna krepityksen ohi matkaan; koira aloittaa maastoon sopivaa vauhtia 
etenevän maavainuisen jälkityön, koira etenee veriuralla tai sen välittömässä läheisyydessä tehden joka 
osuudella tarkistuksia jäljen sivuille; toinen kulma, jolla katko, laajoilla rengastuksilla uudelle osuudelle, muut 
kulmat laajalla lenkillä takaa; koira ylittää tai ohittaa kaikki makuut; kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli. 
Ruovesi 2.10. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Arla tutkii 
alkumakauksen ja aloittaa hyvin jarrutettuna jälkitarkan jäljestyksen, matkan aikana tehdään muutamia 
pyörähdyksiä jäljen sivuun; katkokulma selvitetään muutamalla pyörähdyksellä ja loppuosa jäljentekijän jälkeen 
tukeutuen, toinen kulma pienellä suunnan tarkastuslenkillä ja kolmas jälkitarkasti; makauksista kaksi osoitetaan 
hyvin pysähtyen ja kaksi pysähtymättä yli; kaadolle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja nostaa sen ohjaajalle; 
hieno hyvin etenevä suoritus. 
 



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: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvän kokoinen feminiininen narttu, oikeat rungon mittasuhteet, erinomainen pyöreys ja volyymi rungos-
sa, yhdensuuntaiset pään linjat, lempeä ilme, hyvin rakentunut edestä, tasapainoiset kulmaukset, oikea hännän 
käyttö, liikkuu hyvin sivusta. Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminiininen narttu, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen feminiininen pää, ystävällinen 
ilme, kaula voisi olla hieman jalompi, hieman etuasentoinen lapa, tilava runko, tänään hieman pulskassa 
kunnossa, riittävä eturinta, luusto voisi olla hieman järeämpi, sopivasti kulmautunut takaosa, oikea-asentoinen 
häntä, kaunis turkki erinomaista laatua, etuaskel voisi olla hieman pidempi, muuten liikkuu ok, esiintyy hyvin. 
Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely soft 
expression, good length of head, steep in shoulder, cobby bodied, carrying too much weight, little low in tail, 
probably can move better than today. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomainen tyyppi, vahva mutta narttumainen, vahva pää, riittävä kaula, hieman etu-
asentoiset lavat, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset kulmaukset, aavistuksen tuhdissa kunnos-
sa, liikkuu riittävällä askelpituudella. Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi KÄY ERI 1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Trevlig helhet, fint feminint huvud, bra bett, mörka ögon, bra hals, aning välvd rygg 
i rörelse, bra svans, bra vinklar, lite högt hull, rör sig bra från sidan, bra päls, behöver banta. Jämsä KR 4.6. 
Theo Leenen, Belgia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years old girl, good size and 
proportions but in a good feeding condition, nice feminine head, good neck, shoulder and topline, correct tail, 
very well angulated, good bone and feet, strong body, moving well. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta KÄY 
ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, oikealinjainen riittävän vahva 
pää, hieman surumielinen ilme, riittävät etukulmaukset, polvikulmauksia tulisi olla enemmän, saisi olla selvempi 
eturinta, hyvä luusto, vankka hyvä runko, oikean laatuinen karva, liikkuu lyhyellä askeleella. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 21.8. Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Pippuri aloittaa maa- ja 
ilmavainuisen jäljestyksen; haku tapahtuu aika laajalti ja jo pienen matkan päästä suunta sekoaa ja otetaan 
paluujälki, sama toistuu toisen kulman jälkeen; ensimmäistä kulmaa ennen hukataan jälki ja aloitetaan 
makaukselta uusi osuus, toinen kulma ohitetaan laajalla tarkistuslenkillä; kolmannen osuuden puolessa välissä 
ajaudutaan jäljen oikealle puolelle ja koe keskeytetään; kaadolle tullaan harjoitellen, sorkka kiinnostaa; tänään ei 
Pippurille jäljestys maistunut, vaan metsän muut hajut olivat mielenkiintoisemmat. 
 
HEART ROCK KILLER QUEEN C.I.B Fi & Se(n) Mva 19408/08 s.29.2.2008 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & 
No & Ee Mva JV-04 Fi Jva Benchmark Poetry In Motion e. Häljans Saida-Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan 
Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Veteran 8 år, trevlig helhet, bra huvud, utmärkt hals och rygg, bra kropp, bra vinklar och 
rörelse, utmärkt päls. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Reippaasti esiintyvä veteraani, hyvä pää, vahva selkä, tilava rintakehä, hyvä takaosa, liikkuu hyvin. 
Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
kaunis veteraani joka erittäin hyvässä kunnossa, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, erittäin hyvä kaula, sopu-
suhtainen runko, hyväasentoiset raajat, erittäin hyvä ylälinja, karva vielä hyvässä kunnossa, liikkuu erittäin hyvin, 
miellyttävä käytös. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja VET ERI 1 ROP-VET BIS3-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Grandmother in excellent form but not in the best of coat, well constructed, 
sound, moves very well. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia VET ERI VSP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excelente veterana de la raza, con muy buena construccion de cabeza, muy buenos 
ojos, excelente construccion y angulaciones de anteriores, deschesaves arcos de costillas, correcta grupa, 
excelente tamaño de corvejones, muy buenos pies, muy buenas condiciones, no se mueve en planos paralelos. 
Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-vuotias, vahva-
luustoinen, voisi olla hieman narttumaisempi, hyvä pää, saksipurenta, hyvä ilme, hyvä askelpituus, erinomainen 
luonne. 
 
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: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari AVO ERI 1 SA PN3 VASERT VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, erinomaista rotutyyppiä oleva, hyvä koko, oikeat pään mittasuhteet ja 
linjat, hyvä eturinta, oikea rintakehän pyöreys ja voima rungossa, vahva matala kinner, hyvä karvapeite, hyvä 
hännän käyttö, asettuessaan ja malttaessaan liikkuu tasapainoisesti. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto KÄY 
ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä pää, vahva selkä, 
tilava rintakehä, hyvä takaosa, liikkuu hyvin. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja KÄY ERI 1 SA 
PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bitch of very good type, nice head but eyes a bit open, 
good outline, very well constructed, moves very well but falls a bit over the croup. Tampere RN 6.12. Irina 
Poletaeva KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, narttumainen, kompakti, 
vahva luusto, oikein narttumainen pää, saksipurenta, erinomainen kaula ja ylälinja, iloinen häntä, riittävä rinta-
kehä ja etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, hyvä sivuliike, hieman ahdas edestä, erinomainen karvan laatu. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 12.6. Virpi Solla AVO 0 (0 pist). Frida ohjatusti jäljelle alkumakauksen tutkimisen 
jälkeen, Frida käyttää jälkityössä enimmäkseen ilmavainua; ensimmäisen makauksen osoittaa pysähtymällä ja 
nuuhkimalla, toinen makaus nuuskaistaan vauhtia hiljentäen; tänään metsän ja riistan muut hajut olivat niin 



mielenkiintoisia, että ne veivät Fridan ajatukset pois verijäljestä ja hukat tuomitaan ensimmäisen osuuden loppu-
puolella, toisen osuuden alkupuolella ja kolmannen osuuden alussa kulman jälkeen, joten koe keskeytetään sii-
hen; ensimmäisellä kulmalla muutama lenkki ja toinen kulma mentiin tarkasti; iloista jäljestystä Fridalta ja kaato, 
jolle tultiin harjoitellen, kiinnosti. Ruovesi 2.10. Heikki Pirhonen AVO 3 (a-4, b-2, c-2, d-10, e-3, f-5 = 26 pist). 
Hyvin ohjattu lähtö, Frida tutkii alkumakauksen ja aloittaa ohjausmatkan jälkeen ripeän ja hyvin etenevän jäljes-
tyksen; osuuden puolen välin jälkeen Frida löysi maastosta välipalaa, jatkettiin kehoituksin kulmalle, kulman 
takaa uusi purtava, kehoituksin makaukselle, jonka pikaisesti tutki, sen jälkeen paluujälki, josta hukka; aloitettiin 
toiselta osuudelta, joka virheettä ja hyvää vauhtia, kulma suunnan tarkistuslenkillä, makaus pysähdyttiin osoitta-
maan; kolmannen osuuden alku taas hyvää jäljestystä, mutta osuuden lopussa vähän ennen kaatoa Frida pois-
tuu jäljeltä, ajautuu ohi kaadon ja jouduttiin palauttamaan; uusi lähtö kaadolle, jonka tutkii ja jää vierelle; paikoin 
todella hyvää jäljestystä, mutta tänään oli liian paljon eväitä piilotettuna matkan varrelle. 
 
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 15.5. Marjo Jaakkola KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7-vuotias, 
hyvä pää, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, hyvin kehittynyt 
runko, hieman lyhyt olkavarsi, kohtuulliset kulmaukset, kantaa hyvin itsensä liikkeessä. Alavus KR 12.6. Virpi 
Montonen KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunisilmeinen pää, turhan 
pysty lapa, riittävä eturinta, edestä niukasti kulmautunut, ihana runko, erinomainen leveä reisi, hyvässä lihas-
kunnossa, villava turhan runsas karva, jyrkkä lanne, liikkuu riittävällä askelpituudella säilyttäen ryhtinsä. Kokkola 
KV 10.7. Eeva Resko KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, 
kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi ja silmät tummemmat, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä, riittävä 
eturinta ja luusto, liikkuu kauttaaltaan suhteellisen hyvin, takakulmat voisivat olla paremmat, taipumus seistä 
takaraajat rungon alla. Kurikka RN 6.8. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 7-vuotias käyttöluokan narttu, voisi esiintyä hieman tiiviimmässä kunnossa, oikealinjainen pää, todella 
miellyttävä ilme, tummat silmät, hyvä kaula, hieman pehmeä selkä tänään, riittävä eturinta, hyvä rintakehän 
muoto, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä turkki. 
 
HONEYWATER’S CLEAN SWEEP SE36247/2015 s.18.5.2015 i. C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & VDH & No Mva MV-
14 Ozzie Black Petrs e. Manaca’s Makes People Talk kasv. Karoline Djeft, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö 25.9. Diane Stewart-Ritchie, Irlanti NUO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good size and nicely balanced, good eye colour and expression, correct earset, really nice front 
assembly, really hard muscle, excellent rib, deep chest, very nice construction, little bit strong in skull for me, 
good attitude. 
 
HÄLJANS I WAS MADE FOR LOVING YOU Fi & Ru Mva Fi Jva 56247/08 s.15.8.2008 i. Se(n) & No Mva 
Artmaster's Hole In One Jr e. Se(n) & No Mva Paisley's Dancing In The Night kasv. Jane Jarefors, Ruotsi 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Arto Kylmälä VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-12, e-3, f-5 = 43 pist). Enna ohjataan jäljelle 
ja se aloittaa määrätietoisen etenemisen; kahdella ensimmäisellä osuudella useita rengastuksia ja pistoja jäljen 
sivuun, joista yksi vie läheiselle metsätielle, Enna palaa sieltäkin itsenäisesti takaisin veriuralle; kaksi viimeistä 
osuutta reipasta vauhtia jäljellä tai aivan tuntumassa; kaadon löydettyään jää paikalle haistelemaan sitä; ensim-
mäinen kulma rengastaen, toinen kulma, jolla katko, kahdella laajahkolla lenkillä, kolmas tarkasti jälkeä pitkin; 
merkkaa kaikki makaukset nuuhkaisten ja saisi olla niistä kiinnostuneempi; koiralta ja hyvähermoiselta ohjaajalta 
hyvä suoritus, josta alkupuoliskon runsaat lenkit ja makausten merkkausten puutteet verottavat pistesaalista. 
Ilmajoki 22.5. Rauno Koskinen VOI 1 (a-5, b-11, c-8, d-12, e-3, f-5 = 44 pist). Koira ohjattuna jälkityöhön, jota 
tehdään pääosin maavainulla ja edetään maastoon sopivaa vauhtia; kaikki osuudet jälkiuralla tai sen välittö-
mässä tuntumassa ja kaikilla osuuksilla tehdään lisäksi pieniä pyörähdyksiä; makauksista merkataan kolme, yksi 
ylitetään; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää kahdella rengastuksella, toisella kulmalla pienet suunnan tar-
kastukset ja kolmas kulma jäljen mukaisesti; kaadolle suoraan, se kiinnosti. Virrat 19.6. Tuula Svan VOI 1 (a-6, 
b-10, c-8, d-8, e-3, f-5 = 40 pist). Enna ohjataan hyvin jäljelle ja se aloittaa hyvin levottoman jäljestyksen lenkit-
täen veriuraa molemmille puolille; ensimmäinen kulma, jolla katko, lenkitetään useaan kertaan kunnes veretyk-
sen alku löytyy; toinen osuus on myös hyvin levotonta jäljestystä ja tarkistuksia jäljen sivuun tehdään paljon, toi-
nen kulma vain pienellä tarkistuslenkillä; kolmas ja neljäs osuus suoraviivaisempaa jäljestystä, kolmas kulma 
lenkitetään kahdella laajalla tarkistuksella; makauksista ensimmäinen ja neljäs ylitetään, toinen ja kolmas ohite-
taan; sivusta kaadolle, jonka tutkii tarkasti; levottomuus ja lukuisat tarkistukset jäljellä tekevät jäljestyksestä epä-
varmaa ja makausten merkkaamattomuus pudottaa pisteitä. Virrat 7.8. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-
3, f-5 = 47 pist). Hyvin ohjattu ja merkattu lähtö, Enna jäljestää sopivaa vauhtia maavainulla ja hyvin jälkiuraa 
seuraten, alkuosuudet hyvin vähin tarkistuksin; katkolla kuuma keli alkaa jo vaikuttaa työskentelyyn ja sitä Enna 
työstää pitkään, mutta löytää jatkon itsenäisesti, toinen kulma jälkitarkasti; loppupuolella sataa reilusti vettä ja 
tästä Ennan jäljestys ensin reipastuu, sitten kosteuden nostamat hajut teettävät muutaman ylimääräisen tarkas-
tuksen, kolmas kulma tuplarengastuksella; kaikki makuut Enna merkkaa huolellisesti; kaatoa Enna jää tutki-
maan; erinomaista jäljestystä. Eurajoki 21.8. Mari Mamia VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Koira 
nuuhkii alkumakuun, ohjatusti jäljelle, koira jäljestää pääasiassa ilmavainulla, jonka vuoksi se ajattaa usein jäljen 
sivuun palaten lenkillä takaisin jäljelle; jokaisella osuudella tehdään myös tarkistuspyörähdyksiä riistan jäljille, 
jotka haittaavat etenevyyttä; kulmista ensimmäinen (katko) ensin yli, sitten kaarretaan takaisin ja saappaanjälkiä 
uudelle osuudelle, toinen kulma laajalla lenkillä, kolmas kulma tarkasti; makuista merkkaa hyvin ensimmäisen, 
kolmannen ja neljännen, toinen makuu ohitetaan; kaadolle suoraan, omii sorkan suuhunsa. 
 



ILO 52725/15 s.31.8.2015 i. Brumla Andraste e. Pennwick Dramborleg’s Edge kasv.  
Näyttelyt: Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
koko, pitkä runko, hyvä luusto, hyvä pään pituus, hyvä kehittynyt kallo-osa, alas kiinnittyneet korvat, keskiruskeat 
silmät, luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, lanneosa saisi olla 
lyhyempi, olkavarsien tulisi olla tiiviimmät, hyvin kulmautunut takaa, lantio saisi olla viistompi, liikkuessa korkea 
häntä, liikkuu riittävällä askelpituudella. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali JUN ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, nice head and expression, correct front and back 
angulations, nice deep chest, a bit long in loin, moves well, good temperament. 
 
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: Hamina KV 22.5. Arja Koskelo NUO HYL. Suhtautuminen tuomariin: väistää. Kaunispäinen nuori 
narttu jolla hyvin kehittynyt eturinta, kevyehkö luusto, erinomaiset kulmaukset ja oikeat rungon mittasuhteet, 
oikein kaareutunut rintakehä, esiintyy iloisesti mutta luonne epävarma ja murisee pöydällä, mikä epätyypillistä 
rodun käytöstä, kaunis karva.  
 
INKANTO BLISS LADY FIREWORKS Fi & Ee & Ru & Lt Mva Ru JMva RKF3074698 s.2.9.2011 i. Lt Mva 
Dillonpark Denzel e. C.I.B Ru & Ee & By & Lt & Lt & Fi & Balt Mva Black Fantom Incanto Shine kasv. Lidia 
Orlova, Venäjä 
Näyttelyt: Hamina KV 22.5. Arja Koskelo VAL ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvin kaunispäinen, vahva, oikean kokoinen narttu, hyvä eturinta, oikean mallinen runko, hieman 
pehmeyttä ranteissa, hyvän mallinen riittävän pitkä rintakehä, kaunis leveä reisi, aavistuksen pitkä lanneosa, 
erinomaiset kulmaukset, erinomainen tan-väritys, erinomaiset taka- ja sivuliikkeet ja ryhti, hieman kapeat etul-
iikkeet, hyvässä näyttelykunnossa. 
Taipumuskokeet: Virolahti 16.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
 
ISBAHAN’S AM I SWEET 34351/15 s.15.5.2015 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. 
Margate Ghillie Dhu kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, nuori 
narttu, jännittää vielä esiintymistä, oikealinjainen pää, kuono saa vahvistua, kauniit tummat silmät, riittävästi etu-
rintaa, hyvä rungon tilavuus, tasapainoinen raajarakenne, hieman luisu lantio, riittävästi luustoa, tarvitsee lisää 
itseluottamusta jotta saa liikkeeseen tarvittavan ilon ja reippauden, hyvä karvan laatu, sopivasti hapsuja. 
 
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 11.6. Elena Ruskovaara AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva-
luustoinen narttu jolla tarpeeksi runkoa, paikoin aika pehmeä karva, hyvin rakentunut takaosa, etuosa saisi olla 
täyttyneempi, pään linjat saisivat olla yhtenevämmät, vähän alakuloinen ilme, erinomaiset yhdensuuntaiset taka-
liikkeet, vakaa ylälinja, ok häntä, voisi olla mittasuhteiltaan vähän kootumpi. 
 
ISBAHAN’S CHOCO CARAMEL Fi Mva 14126/14 s.18.12.2013 i. Se(n) Mva Mayday Armorik e. C.I.B C.I.E 
Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva Margate Kit And Caboodle kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen KÄY ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 2-vuotias kaunislinjainen narttu, ihannekokoa hieman kookkaampi, kaunislinjainen pää, tummat silmät, 
pehmeä ilme, hyvä täyteläinen kuono, hyvä eturinta, erinomainen tilava runko, hieman pitkä lanne, hyvä raaja-
luusto, tasapainoisesti kulmautunut, kaunis turkki ja hapsut, liikkuu tehokkaasti tasapainoisesti kantaen kauniisti 
häntänsä. Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Nice feminine bitch, correct condition and proportions, feminine head, excellent 
topline and tail, good front, strong back and loin, correct topline and tail, movement very good, lovely 
temperament. Savonlinna RN 2.4. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tyypikäs, vauhdikkaasti esiintyvä, hyväluustoinen, erinomaisen tilavan rungon omaava 
narttu jolla lihaksikas takaosa, hyvä täyte etuosassa, kaula voisi olla pidempi, tarpeeksi yhdensuuntaiset pään 
linjat, hyvä silmien väri, riittävän leppoisa ilme, laadukas karva, hyvä näyttelykunto, yhdensuuntaiset liikkeet, 
oikea-asentoinen häntä, etuliike jää lyhyeksi, hyvä esiintyjä. Kangasniemi KR 5.5. Lena Danker VAL ERI 1 SA 
PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias hyvän kokoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, kauniit 
linjat päässä, kaunis ilme, purenta ok, hyvät huulet, hieman pysty lapa, hyvin asettunut olkavarsi, oikean malli-
nen rintakehä, hyvät pakarat, hyvä hännän kiinnitys, karvan laatu hyvä, liikkuu hyvällä askelmitalla takaa, lyhy-
esti edestä pystyn lavan takia, miellyttävä luonne. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia VAL ERI 2 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, good size and proportions, correct feminine head, dark eyes, 
complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, very strong body, a little bit overdone, nice 
coat, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type of the breed, very nice head and expression, good length of neck, correct topline, 
nice deep chest, correct front and back angulations, excellent movement, excellent temperament. 
 
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: Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias nart-
tu, miellyttäväilmeinen pää, oikea purenta, riittävä kaulan pituus, hieman etuasentoiset lavat mikä tekee selkään 



pitkän vaikutelman, riittävä eturinta, rintakehässä hyvä pyöreys mutta se voisi olla pidempi, hyvät takakulmauk-
set, turhan yläasentoinen häntä liikkeessä, yhdensuuntaiset liikkeet mennen tullen, hyvä askelpituus, erinomai-
nen karvan laatu, rauhallinen käytös. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Very pretty bitch, lovely correct silky coat, liked her head and kind expression, 
could have a little more layback of shoulder, could have a little more strength in loin, well angulated hindquarters, 
good ribcage, moved happily but could have been more confident on the table. Mäntsälä KR 17.7. Jessie 
Borregaard Madsen, Tanska AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years old red girl, she is 
feminine in head, correct head proportions, nose could be a bit more filled out, correct earset, a bit short neck, 
just enough forechest, a little upright shoulders, good feet, little round back, well set tail, well angulated behind, 
too short steps in front, acceptable behind, too high tail carriage, nice contact to the owner. Lahti KV 30.10. 
William Smith, Australia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years old golden female, correct 
size, slightly long in outline, correct head and muzzle, eyes dark and open, correct ear leather, scissor bite, neck 
little short falling into sligthly upright shoulder, strong level topline, short broad loin, croup a little flat to tail, 
hindquarters a little narrow, good underline, good turn of stifle to poor carried hocks, bone is medium to tight 
feet, coat is consistent, lacking a little texture, movement is smooth and true, lacking drive and extension. 
Tottelevaisuuskokeet: Porvoo 6.2. Harri Laisi ALO 3 (134,50 pist). Vantaa 20.2. Tommi Varis ALO 3 (114 
pist). Tuusula 14.5. Harri Laisi ALO 1 (169,50 pist). Lohja 9.6. Ralf Björklund ALO 1 (162,50 pist). Helsinki 
23.7. Harri Laisi ALO 2 (153,50 pist). Tuusula 11.9. Harri Laisi ALO 1 (177 pist) TK1. 
 
ISBAHAN’S PINK AND PRETTY 13641/16 s.28.12.2015 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-
14 VV-14 Flyers Zim Bean e. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva Margate Kit And Caboodle kasv. Aila 
Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Helsinki KR 28.8. Kitty Sjong, Tanska PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head 
with good skull, correct bite, good pigmentation, well placed eyes, well placed ears of good shape, neck of good 
length, good topline and tailset, well angulated, good bone and feet, carrying too much weight and because of 
that her movement is not as good as it should be, correct coat texture. Lahti KV 30.10. William Smith, 
Australia JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months old golden female, correct head to 
muzzle, smooth fitting, soft dark eye, correct set and type of ear, scissor bite, medium length of neck fitting into 
well laid shoulder, strong deep brisket, carried well back, strong level topline, short broad loin, short flat croup to 
low set tail, good underline, good turn of stifle, well placed hock, strong bone to tight cat feet, movement is true, 
little restricted, typical for age. 
 
ISBAHAN’S U SO CHIC C.I.B Fi & Ee & Lt & By & Ro Mva 20902/08 s.21.2.2008 i. C.I.B Fi & Lv & Ee & Lt & 
By & Balt Mva Isbahan's So What e. Isbahan's Real Quick Chic kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia VET ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very nice veteran, excellent condition for 8 years, excellent topline and tail, correct angulations, 
moves very well, good volume, lovely temperament. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia VET ERI 
2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very active free moving 8-year-old, lovely short balanced type, 
very feminine head and kind eye, really liked her shoulder layback, excellent short well ribbed body, well 
angulated good quarters, very sound and active mover showing true cocker attitude. 
 
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: Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias, 
oikeaa tyyppiä, hyvä kunto ikäisekseen, voisi olla kompaktimpi lanneosaltaan, hyvät pään linjat, saksipurenta, 
hyvä kaula, pehmeähkö selkä, erinomainen eturinta ja kulmaukset, hyvä askelpituus, etukäpälät hieman ulko-
nevat, erinomainen luonne, karvan laatu voisi olla parempi. 
 
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: Mänttä-Vilppula 22.5. Jarno Hynninen AVO 0 (0 pist). Alkumakauksen tutkiminen ja nuu-
hkiminen ja reipasta vauhtia matkaan, koira etenee hyvin jäljellä tehden suunnan tarkistuksia; into ja motivaatio 
mennä verijälkeä on hyvä, vaikeatkin paikat hoituvat; reipas vauhti saa koiran oikaisemaan ensimmäisen kul-
man, toinen kulma selviää käännöksellä, makaus osoitetaan hyvin; kolmannella osuudella muut jäljet alkoivat 
kiinnostaa ja koira poistuu määrätietoisesti kolme kertaa jäljeltä, kolme kertaa hukka ja tuomari keskeyttää; eli 
kaksi osuutta hyvää ja tehokasta jäljestystä, josta vastaisuudessa on hyvä karsia vähän vauhtia. 
 
JALABELLE NUTS FOR CHOCOLATE Fi Jva 25381/13 s.21.3.2013 i. Jalabelle Dipped In Chocolate e. 
Jalabelle Fall For Chocolate kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva luusto, 
voisi olla kompaktimpi lanneosaltaan, pää ja ilme voisivat olla paremmat, saksipurenta, riittävä kaula, pehmeä 
selkä, nouseva ylälinja liikkeessä, erinomainen eturinta, riittävät kulmaukset, riittävä askelpituus, karva voisi olla 
silkkisempi, iloinen häntä. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 7.8. Piia Kairenius VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-11, e-3, f-4 = 44 pist). 
Alkumakaus tutkimaan ripeästi ja alkaa reipas maa- ja ilmavainuinen jäljestys, Rauha jäljestää lähes kaikki 
osuudet aaltoillen tai siksakaten jäljen päällä ja sen välittömässä läheisyydessä, hakkuuaukealla edetään 
suoraviivaisesti jäljen päällä; ensimmäisellä, toisella ja neljännellä osuudella pienet tarkastussilmukat jäljen 
sivussa; ensimmäinen kulma, jolla katkom takaa tarkistaen ja ihmisjälkiä apuna käyttäen vaivatta uudelle 



osuudelle, toinen kulma jäljen mukaisesti, kolmas kulma pienellä tarkastuslenkillä; ensimmäinen makaus 
nopeasti nuuhkaisten, toinen ohitetaan, kolmas ja neljäs pysähtyen; kaadolle tulee suoraan, nuuhkii ja nuolee; 
reipasvauhtinen varma suoritus, koiran ja ohjaajan yhteistyö erinomaista. 
 
JALABELLE OFFSHORE PEARL 56543/13 s.18.10.2013 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Vito Black Petrs e. 
Jalabelle Got Brain Got Beauty kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Bigger frame of bitch which still has a feminine outlook, very good bone and substance throughout, pleasing 
head with lovely eye and expression, good depth of chest, strong firm body with good spring of ribs, pleasing 
hindquarters, moved well, just prefer her a size smaller throughout. 
 
JALABELLE PEPPERMINT KISS 43274/14 s.12.7.2014 i. Jalabelle Austrian Legacy e. Jalabelle Mocha Mint 
kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine 
bitch, enough well balanced, nice feminine head but a bit small in comparison to body, good neck, correct 
topline, broad deep body, correctly angulated, moves ok, very happy temperament, nice colour, could have a bit 
more coat. Kruunupyy RN 7.5. Jouko Leiviskä NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet omaava, sopivan kokoinen, hieman ilmavalta vaikuttava, riittävä luusto, hyvä kaula, kuono-osan 
tulee täyttyä, hyvän muotoiset silmät, eturaajat voisivat olla suoremmat, rintakehä voisi olla pidempi, hyvät 
käpälät, reisi voisi olla leveämpi, hyvin kulmautunut takaa, liikkeet voisivat olla tehokkaammat, esitetään taita-
vasti, esiintyy erinomaisesti. 
 
JALABELLE YOU LOOK SO SWEET 17298/16 s.21.1.2016 i. Jalabelle Got Love For Sale e. Toffie’s Miss Alice 
Chocolate kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Lahti KV 30.10. William Smith, Australia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months 
old blue roan female, correct size, little long in outline, slightly refined head and muzzle, dark soft eye, correct set 
of ear, scissor bite, lacking a little in underjaw, medium length of neck falling into slightly upright shoulder, level 
topline, long loin, good croup that falls into low set tail, little tucked in underline, good turn of stilfe to well placed 
hock, bone slightly refined, pasterns soft, movement is true, free and unrestricted. 
 
JENLIN AWENITA 43840/15 s.19.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Nickel And Dimes Blind Date kasv. 
Merja Harjula 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Leila Kärkäs PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä kovin kapea-
runkoinen, oikealinjainen pää, miellyttävä ilme, melko voimakkaasti kulmautunut takaa, niukasti edestä, sopiva 
luusto, hyvä ylälinja, hieman lyhyt kaula, hyvä takaliike, hieman lyhyt etuaskel, hyvä karvan laatu ja käytös. 
Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin feminiininen, 
11 kk vanha, miellyttävä pää, riittävä kaula, hieman etuasentoiset lavat, riittävä luusto, samoin runko, riittävästi 
kulmautuneet raajat, liikkuu ok halutessaan. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen JUN EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen juniori jonka toivoisin olevan kokonaisuudessaan tiiviimpi ja 
mittasuhteiltaan lyhyempi, pentumainen pää, ilme lempeä, kovin pysty lapa, niukka eturinta, niukasti kulmautu-
nut, lupaava rungon vankkuus, hieman pitkä lanneosa, kaunis takaosa, vielä pentumainen karvapeite, liikkuu 
kovin tehottomasti ja rullaten, pirteä esiintyjä. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka JUN EH 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Vielä kovin kesken kehityksen, kapea pää, saisi olla voimakkaampi kuono-osa, melko lyhyt 
kaula, hyvä selkälinja, niukasti kulmautunut ja kevyt luusto, rintakehä ja runko kaipaavat volyymiä, liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella mutta kaipaa kehätottumusta. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali JUN EH 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head and expression, well set ears, chest could be deeper, would 
like bit more angulation in front, ribcage could have a better shape, correct topline, sufficient rear angulation, 
movement could have more reach and happiness. Kurikka RN 6.8. Pekka Teini JUN EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Melko lupaava nuori narttu, oikeat mittasuhteet ja oikeailmeinen pää, tummat silmät, 
hyvin laskeutuvat korvat, pää kaipaa vielä hieman vahvuutta, hyvä kaula, vielä niukka säkä, etuosa saa tiivistyä, 
hyvä rintakehän vahvuus, hyvät takakulmaukset, vielä niukka lihaskunto, laadukas turkki, miellyttävä käytös, 
hienot liikkeet. 
 
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: Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko, nartuksi ok mittasuhteet, hyvä luusto, narttumainen pää, hyvät korvat, tummat silmät, hyvä purenta, löysää 
kurkunalusnahkaa, oikeat kallon ja kuonon linjat, hyvä ylälinja, hyvä tilava rintakehä, hyvä eturinta, tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä häntä ja lantion asento, voisi olla tiiviimpi, liikkuu hyvällä askelpituudella. 
 
JENLIN PHILADELPHIA Fi Mva Fin & Se & No & Pohj Jva 31357/06 s.15.5.2006 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee & Lv 
& Si & Ru & Ro & Hr Mva Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin 
Blue Avenue kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva-
runkoinen, hieman pönäkässä kunnossa esitetty 10-vuotias narttu, oikean muotoinen pää, etuosa voisi olla 
kulmautuneempi, hieman jyrkkyyttä lantiossa ja lyhyt taka-askel, hyvän laatuinen turkki, esiintyy reippaasti. Kemi 
KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well 
built and muscled 10 years old female, beautiful head, elegant neck, compact body, correct fore and 



hindquarters, good coat and colour. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia VET EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely granny presented in nice condition, lovely feminine head, excellent neck and shoulders, 
nice legs and feet, beautifully rounded ribs, I’d prefer stronger topline and sounder moving, well presented. 
Jäljestämiskokeet: Oulainen 8.5. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-9, e-3, f-4 = 42 pist). Ohjattu lähtö, 
koira jäljestää ilmavainulla jäljen päällä ja välillä risteillen, etenee rauhallisesti, tekee tarkistuksia jäljen sivuille; 
ensimmäisen kulman selvitys vaatii muutaman laajahkon renkaan, muut kulmat jälkeä, myös katkokulma; 
makauksista yhden merkkaa, yhden ohittaa ja kaksi ylittää nopeasti nuuhkaisten; sorkkaa nuuhkii; hyvä suoritus 
kevään ensimmäisellä jäljellä. Kuhmo 22.5. Kati Huovila VOI 2 (a-4, b-7, c-6, d-12, e-3, f-3 = 35 pist). Reippaasti 
liikkeelle, alkumakaus pikaisesti, Debbie jäljestää pääosin maavainulla ja tarkasti; makauksista kolme merkiten, 
yksi yli; katkokulma usealla lenkillä ja vierestäkin tarkistellen, muut kulmat tarkasti; kaadolle tullessa nostaa kir-
sun, lähtee ilmavainulla jäljen vasemmalle puolelle, jatkaen oikealle tuulen painaessa sinne hajuja, ilmeisesti lin-
nun hajut pyörittävät Debbietä, kehoitukset eivät auttaneet, hukka; puhtaalta jäljeltä sorkalle, mitä haisteli ja otti 
suuhun. Keminmaa 12.6. Juha Pelttari VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Koira meinaa ryykätä alku-
makauksen yli, ohjaaja saa pidettyä koiraa ja lähtö tutkitaan, eteneminen on verkkaista maavainua hyväksi käyt-
täen; muuten jälkitarkasti kaikki osuudet mutta riistanjäljet kovasti kiinnostivat, useita käytiin tarkistamassa; 
makaukset kaikki merkkaa; ensimmäinen kulma, jolla katko, pyörittää koiraa, veretyksen alku lopulta löytyy, 
toinen ja kolmas kulma laajahkoilla takalenkeillä; suoraan kaadolle, joka kiinnosti; erinomainen suoritus koke-
neelta koiralta, kokonaisuutta vähän himmensi koiran tekemät ohjaajan ulkoilutuslenkit. Siikalatva 7.8. Erika 
Jylhä-Pekkala VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Koira viedään lähtömakaukselle, josta mukavalla 
matkavauhdilla pääosin maavainua hyväksi käyttäen eteenpäin; osuudet edetään jäljen päällä tai sen läheisyy-
dessä suuntaa hakien, jokaisella osuudella useita tarkistuspyörähdyksiä suuntaa varmistamaan; ensimmäinen 
katkokulma ratkaistaan rengastamalla kulma neljä kertaa, toinen kulma pitkähköllä takalenkillä ja kolmas kulma 
jäljen mukaan; makauksista osoittaa pysähtymällä kolmannen ja neljännen, ensimmäinen makaus ohi ja toinen 
yli; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa kovasti; vetreän veteraanin suoritusta himmentää tänään makausten 
merkkaamattomuus ja turhat tarkistelut. Kolari 21.8. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 
pist). Debbie rauhoitetaan ennen alkumakuuta, joka haistellaan, ja ohjataan hyvin jäljelle, alkaa sopivavauhtinen 
pääosin maavainuinen jäljestys, joka etenee aivan jäljen päällä tai aaltoillen lähituntumassa; jokaisella osuudella 
tekee muutamia nopeita tarkastuksia jäljen sivuille; makuista kolme merkkaa hyvin pysähtyen ja haistellen, 
neljäs hieman sivusta ohi; kulmista ensimmäinen, jolla katko, veretyksen lopusta jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen 
rengastamalla veretyksen alkuun, toisella ja kolmannella kulmalla jatko löytyy rengastaen; suoraan kaadolle, 
jolle pysähtyy haistelemaan. Ylitornio 4.9. Niina Lukkariniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). 
Rauhallinen ohjattu lähtö, josta alkaa maa- ja ilmavainuinen reipas, alkuun jopa liian reipasvauhtinen etenemi-
nen; jokaisella suoralla osuudella muutama tarkistus jäljen sivuun, muuten jälkitarkasti; merkkaa kaikki makauk-
set; ensimmäinen kulma laajahkolla lenkillä, toinen kulma ja katko hakien ja lopulta saapasjälkeä seuraten, 
kolmas kulma pienellä suunnanvarmistuksella; kaadolle jäljen päällä, nuuskii ja jää paikoilleen; mukavaa työs-
kentelyä kokeneelta koirakolta. 
 
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: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 1 SA PN3 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Correct type and balance, correct type of head, eyes dark enough, correct neck and topline, 
enough volume of body for her age, correctly angulated, moves well with a lot of temperament. Seinäjoki RN 
15.5. Marjo Jaakkola AVO ERI 2 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 22 kk, erinomai-
nen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja seistessä, riittävä eturinta, hyvä luusto, erinomainen runko, 
tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella mutta säkä voisi olla selvempi liikkeessä. Alavus KR 
12.6. Virpi Montonen AVO ERI 3 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, 
narttumainen pää, otsapenger voisi olla selvempi, hyvin kulmautunut, lapa voisi olla viistompi ja rintakehä kaa-
reutuneempi, erinomainen takaosa, hyvä karvan laatu, liikkuu riittävällä askelpituudella säilyttäen ryhtinsä. Pori 
KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
feminine head, well set ears, deep chest, correct front, strong ribcage and topline, nice body proportions, correct 
rear angulation, moves with a nice drive. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä AVO ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis pää ja ilme, keskiruskeat silmät, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, 
löysää kaulanahkaa, hieman lyhyt kaula, mallikas etuosa, tiiviit tassut, syvä mutta aika lyhyt rintakehä, vahva 
runko, hieman pitkä lanne, hyvä häntä ja takaosa, kaunis karva, hieman leveät etuliikkeet, vetävä sivuaskel, 
reipas käytös. 
 
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 17.4. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice feminine bitch, compact enough, nice feminine head, correct expression, correct neck and topline, enough 
volume of body, correctly angulated, moves ok, correct temperament. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola NUO 
ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 22 kk, erinomainen tyyppi, erinomainen kaula ja ylälinja, etu-
osaan saa tulla vielä vahvuutta, hyvä luusto ja rungon mittasuhteet, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä 
ryhdillä, hyvin kehittynyt runko. Kurikka RN 6.8. Pekka Teini AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Rotutyyppi erinomainen, mittasuhteiltaan oikea, keskikokoinen narttu, päässä hyvät linjat, tummat silmät 
sekä erittäin miellyttävä ilme, hyvä kaula, selkä saisi olla tiiviimpi tänään, hyvä takaosa, vahvat raajat ja hyvät 
kulmaukset, laadukas sileä karvapeite, voisi esiintyä hieman reippaammin. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä 
AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, erityisen kaunis pää ja ilme, purenta ok, alas kiin-



nittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, näyttävä eturinta, tiiviit tassut, hieno rintakehä, vahva runko, hyvä häntä, 
niukahkot polvikulmat, hyvässä karvassa, etuliikkeet saisivat olla tiiviimmät, vetävä sivuaskel, reipas käytös. 
 
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: Lahti KV 2.4. Johan Juslin NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoa pienempi 
kapearunkoinen narttu jolla sievä pää, kuono-osa ei riittävän vahva, seisoo ja liikkuu ahtaasti ja kapeasti, hyvä 
karvan laatu, iloinen narttu. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi NUO ERI 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Kunde ha något bättre utfyllt huvud, bra proportioner, ville ha mer massa och kraft i bilden, 
mycket bra svans, breda lår, inte i top päls, härligt attityd, aktiv i rörelse. Akaa RN 5.5. Pirjo Aaltonen NUO ERI 
1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan tyypillinen, selvän sukupuolileiman omaava 
narttu, oikeailmeinen pää, riittävän täyteläinen kuono, hyvä kaula ja ylälinja, voisi olla kulmautuneempi edestä, 
hyvin takaa, oikean laatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, esiintyy iloisesti. Kurikka RN 6.8. Pekka Teini AVO ERI 
2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen hyvin feminiininen narttu jolla 
oikeat mittasuhteet, erinomaiset kulmaukset raajoissa, oikealinjainen hieman kevyt pää, tummat kauniit silmät, 
hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, tasapainoinen runko, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella, erittäin 
miellyttävä käytös. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tyypillinen, erinomainen koko, oikeat pään linjat ja rungon muoto, saksipurenta, hyvin kulmau-
tunut, tasapainoiset liikkeet, erinomainen karva. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 10.9. Tero Mettälä SPA 0. 
 
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: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Correct type and balance, correct feminine head, would prefer a bit darker eyes, enough neck, correct 
topline, correct volume of body, well angulated, correct movements, enough temperament. Alavus KR 12.6. 
Virpi Montonen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, pitkärunkoinen, 
kaunisilmeinen pää, lapa voisi olla viistompi, hyvä eturinta, lupaava runko joka saa vielä täyttyä, erinomainen 
takaosa, hyvä karvan laatu, liikkuu riittävällä askelpituudella ja oikealla asenteella mutta kaipaa lisää tehoa. 
Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori narttu, 
hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, runko voisi olla hieman täyteläisempi, erittäin hyvä ylä-
linja, sopivasti kulmautuneet raajat, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
JUSMIL XOXO WALLFLOWER 30154/14 s.3.5.2014 i. Cz Mva Pavek’s All Right e. Jusmil Wild Princess kasv. 
Sanna Fält 
Näyttelyt: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunispäinen narttu jolla miellyttävä ilme, erittäin hyvä runko, ylälinja ja raajat, erinomainen karvapeite, hyvät 
liikkeet, miellyttävä käytös. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, very correct eyes with tight eyelids, excellent ears, earset and length, level 
topline, good ribs, good angulations, enough coat, moves sound and freely using tail but tail was up. 
Tottelevaisuuskokeet: Oulu 14.6. Piritta Pärssinen ALO 2 (157,50 pist). Oulu 20.8. Erkki Shemeikka ALO 3 
(121,50 pist). Oulu 8.10. Heli Kelhälä ALO 1 (173 pist). Oulu 16.10. Heli Kelhälä ALO 2 (141 pist). 
 
KANTELETTAREN LEMPILINTU 38801/15 s.24.6.2015 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super 
Trouper e. Kantelettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Alapurentainen narttu 
jolla kauniit pään linjat, kapea runko, liikkuu takaraajat rungon alla, turkki ei kunnossa, kauniisti laskostetut 
korvat. Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, viehättävä 
feminiininen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, saa vielä vankistua kauttaaltaan, sievä pää, hyväasentoiset 
korvat, hyvä ylälinja, melko lyhyt rintakehä ja pitkä lanneosa, kokoon sopiva luusto, kohtuullisesti kulmautunut, 
ihastuttava luonne, hieno turkin laatu, valitettavasti tässä vaiheessa alapurenta joka vaikuttaa palkintosijaan. 
Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegantti nuori narttu jolla 
hyvät mittasuhteet, vahva pää, alapurenta, tummat silmät, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautuneet 
raajat, hyvä karvapeite, yhdensuuntaiset mutta hieman lyhytaskeliset liikkeet, palkintosija tippuu alapurennan 
takia. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 27.8. Anu Kokkarinen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Laila on 
iloinen, innokas, vilkas pussailija; se tulee hienosti toimeen kaikkien kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Riittä-
vän laajaa, itsenäistä, pääosin maavainuista hakua; hyvä yhteydenpito ohjaajaan; laukauksen jälkeen ihmettelee 
hetken ja jatkaa taas metsän tutkimista iloisesti; upea luoksetulo. Jäljestys: hyväksytty. Alku tutkitaan huolell-
isesti; Laila työskentelee ilma- ja maavainulla; kulman oikaisee ja lähtee jälkeä paluusuuntaan; palautetaan jäljel-
le, josta loppuun hyvin; kaato löytyy ja sitä nuuskii innoissan. Vesityö: hylätty. Tänään Laila ei ui. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Laila on kiltti ja tottelevainen. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: reipasta hyvää yhteistyötä. 
 
KANTELETTAREN LUMOTAR 38800/15 s.24.6.2015 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super Trouper 
e. Kantelettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Taipumuskokeet: Heinola 20.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Lumo on vilkas 
nuori narttu; se tuskin malttaa tervehtiä; muut koirat kiinnostavat. Haku ja laukaus: hyväksytty. Lumo aloittaa 
haun laajoin kaarroksin mutta siirtyy haun edetessä sopivalle etäisyydelle; laukausta se hieman säpsähtää mutta 



se saa uutta puhtia; hakukuvio on hyvä. Jäljestys: hyväksytty. Lumo aloittaa jäljestyksen vauhdikkaasti innostu-
neena; se etenee maavainulla aaltoillen jäljen molemmin puolin; kulma tarkasti; kaato ei suuremmin kiinnosta, se 
vain nuuhkaisee sitä, ei kuitenkaan pelkää. Vesityö: hyväksytty. Lumo loikkaa nopeasti veteen ja tuo riistapukin 
rannalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Lumo on hyvin totteleva koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: ohjaaja saa 
napakan otteen energiseen koiraansa; hyvin toimiva työpari. 
 
KANTELETTAREN MIELIKKI 11269/13 s.30.11.2012 i. Jalabelle Bohemian Rhapsody e. Breeze Grace Kelly 
kasv. Sanna Unkila 
Jäljestämiskokeet: Heinola 8.5. Kari Muje AVO 1 (a-6, b-11, c-8, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvin ohjattu ja mer-
kattu lähtö; Hula aloittaa ripeästi ja maavainuinen jäljestys etenee erittäin hyvin jälkiuraa ensimmäisen osuuden, 
kulma tarkasti makuu nuuhkien; toisen osuuden alussa Hula tekee pitkän tarkistuksen riistajäljelle molemmin 
puolin, lopulta kehotuksen jälkeen palaa jäljelle, toisella osuudella vielä muutama ripeä tarkistus, toinen kulma 
tarkasti; kolmannella osuudella yksi pitkä tarkistus, josta ripeä omatoiminen paluu, loppu tarkasti ja sorkkaa Hula 
jää tutkimaan; hieno jäljestys haastavassa maastossa. Janakkala 1.6. Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist). Hulalle 
osoitetaan alkumakaus ja se aloittaa hyvin etenevän jäljestyksen, vauhti on jäljestykseen sopivaa, jäljestys 
tapahtuu jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäisen osuuden puolessa välissä hakeudutaan 
jäljen sivuun ja palautetaan, jatketaan kulmalle, jonka selvittää hyvin ja makaus osoitetaan; toisen osuuden 
alussa harhaudutaan taas jäljeltä ja joudutaan palauttamaan, osuuden loppu hyvää jäljestystä, toinen kulma yli, 
makaus osoitetaan hyvin pysähtyen; laajalla lenkillä kolmannelle osuudelle, heti alussa polku, joka vei Hulan 
kolmanteen hukkaan; koe keskeytetään ja tullaan sorkalle, jää viereen; tänään paikoin hienoa jäljestystä mutta 
riistarikas maasto aiheutti tänään vaikeuksia. Heinola 7.8. Ilkka Niemi AVO 3 (a-1, b-3, c-2, d-12, e-2 f-1 = 21 
pist). Hula nuuhkii alkumakauksen, sitten määrätietoinen lähtö, edetään sopivaa vauhtia maavainuisesti, tutki-
taan paljon myös muita hajuja jäljen vierestä samalla kun edetään jäljellä; ensimmäisen osuuden loppupuolella 
jäädään tutkimaan riistan jälkiä niin pitkään, että tuomitaan hukka; toisen osuuden aukolla on oja, jossa on riista-
polku, sitä tutkitaan mutta palataan jäljelle kehotuksella; toisen osuuden loppupuolella on taimikkoisessa notkel-
massa oja, jossa on oleillut riistaa ja näistä hajuista ei päästy eroon hukatta, toinen hukka; kulmat mentiin jäljen 
mukaisesti; ensimmäinen makaus ylitettiin merkkaamatta, toinen merkattiin; Hula pysähtyi kaadolle, mutta olisi 
saanut viipyä siinä pidempään. 
 
KANTELETTAREN SINETÄR 30232/14 s.3.5.2014 i. Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Breeze Grace Kelly 
kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tukevassa kunnossa 
oleva narttu jolta puuttuu itseluottamusta, lyhyt olkavarsi, heijastuu etuliikkeisiin, vahvat käpälät, pehmeä karvan 
laatu. Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, varsin 
tasapainoinen, mittasuhteiltaan lähes neliömäinen, feminiininen pää, kuono saisi olla täyteläisempi, hieman taka-
luisu kallo, hyvä ylälinja, tilava runko mutta rintakehä voisi olla pidempi, sopiva luuston vahvuus, hyvin kulmau-
tunut edestä ja takaa, hieman luisuasentoinen lantio, liikkuu kevyesti mutta takaliikkeessä tulisi olla ulottuvuutta, 
köyristää selkää liikkeessä, hyvä turkin laatu. Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta NUO ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen kompakti narttu joka olisi edukseen hieman sutjakammassa 
kunnossa, kaunis pää ja ilme, riittävä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tilava runko, hieman luisu lantio 
ja matala hännän kiinnitys, hyvä karvan laatu, saisi esiintyä hieman reippaammin. 
 
KIARA COPY ETERI 42348/16 s.28.6.2015 i. Blepers Summer Groove e. Md Mva Md JMva Lily Of The Valley 
Misteria Show kasv. Evegeniy Dobrov 
Näyttelyt: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Mycket feminint huvud och uttryck, fina proportioner, utmärkt överlinje och svans, 
lagom bakvinklar, ännu en lite blandad päls, härligt attityd, rör sig mycket väl för sin ålder. Loviisa RN 7.5. 
Viveca Lahokoski JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä 
oleva 9 kk nuori, ikäisekseen sopivasti kehittynyt, kaunis feminiininen pää, erinomainen kaula ja rodunomainen 
selkälinja, hyvä hännän kiinnitys, rintakehässä sopiva syvyys mutta tulee vielä täyteläistyä, hyvä raajaluusto, 
yhdensuuntaiset takaliikkeet joissa hyvä potku, joustavat tasapainoiset sivuliikkeet joissa hyvä askelpituus.  
Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Well put together, attractive 10 months old blue roan, short in body, correct length of neck, proper 
shoulders, could be a little fuller in head, proper tailset, nice temperament, merry and happy. 
 
KRISTALA COCKWAVE'S BLACK LOVE By Mva Ee JMva 35942/09 s.6.6.2009 i. Flyers Tan Legacy e. Fin & 
Ee Mva Flyers Zazagabor kasv. Marika Virtanen 
Näyttelyt: Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 7 years old girl, feminine head, correct bite, could be a bit more filled out in muzzle, enough neck, well 
developed chest and body, could have stronger topline, correct tailset, correct height of hocks, moves ok but 
could have more power on the ring. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali VAL ERI 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Nice feminine head, dark eyes, correct front, strong ribcage, nice rear angulation, 
in movement topline could be more stable, moves with drive. 
 
KRISTALA COCKWAVE'S FLOWER GIRL Fi & Ee & Lv & By Mva Ee JMva 58730/07 s.26.10.2007 i. Athos 
Black Petrs e. Fin & Ee Mva Flyers Zazagabor kasv. Marika Virtanen 
Näyttelyt: Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 vuotta, 
ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, vahva pää, hyvät pään linjat, hieman löysät huulet, hyvä kaula ja ylälinja, 



vahva luusto, hieman pitkä lanneosa, hyvä häntä, hyvät kulmaukset, liikkuu erinomaisella askelpituudella, 
hieman pehmeä laineikas turkki. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali VET ERI 1 SA PN2 ROP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8½ years old bitch, good condition, nice head, dark eyes, well set 
ears, excellent front, deep chest, strong ribcage, nice topline and tailset, excellent rear angulation, moves with 
an excellent drive. 
 
KUUSIVIIDAN ESSI 42703/14 s.14.7.2014 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Fi Kva Friisin Kuura kasv. Jukka 
Paroinen 
Metsästyskokeet: Joroinen 29.10. Tiina Karlström AVO – (0 pist). 
 
LADY 56098/14 s.2.11.2014 i. Silessia’s Woody Brown e. Rosswind Fool For Love kasv. Johanna Jussila 
Näyttelyt: Joensuu RN 3.9. Jouko Leiviskä NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä hyvin 
pentumainen, ilmavalta vaikuttava, kaunis kaula ja ylälinja, kevyehkö kuono-osa, samoin kapeahko kallo, etu-
rinnan tulee kehittyä, ikäisekseen tarpeeksi tilava runko, erinomainen leveä reisi, erittäin hyvät lihakset, korke-
ahko kinner, hieman villava turkin laatu, erittäin hyvät takaliikkeet, etuliikkeiden tulee vakiintua, hyvin esitetty. 
 
LADYSPLIT’S GOLDIELOCKS 24176/14 s.16.3.2014 i. Ladysplit’s Dinodas e. Multifarious Adalmiina kasv. Ulla 
Ruistola 
Metsästyskokeet: Joroinen 29.10. Juha Karlström AVO 2 (60 pist). Joroinen 30.10. Royne Svensson AVO 1 
(82 pist). Vihti 20.11. Timo Ritola VOI 2 (64 pist). Ruovesi 27.11. Juha Tuomanen VOI 1 (84 pist). 
Luonnetesti: Helsinki 7.5. Lea Haanpää ja Auli-Riitta Kiminki LTE (93 pist). 
 
LADYSPLIT’S HYACINTH 19442/15 s.15.2.2015 i. Miklaus Niitti e. Fi Kva Sanaigmore Jessie kasv. Ulla 
Ruistola 
Metsästyskokeet: Joroinen 29.10. Tiina Karlström AVO 2 (64 pist). Joroinen 30.10. Marcus Sjöborg AVO 3 
(58 pist). Vihti 19.11. Timo Ritola AVO 1 (86 pist). Vihti 20.11. Lauri Kanerva VOI 3 (64 pist). 
 
LAHDENHOVIN ADALMIINA 12555/15 s.10.12.2014 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Jalabelle Fall For 
Chocolate kasv. Leena Ahvenainen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyydyttävää tyyp-
piä oleva feminiininen mutta liian pienikokoinen narttu, feminiininen melko hyvän kokoinen pää, ystävällinen ilme, 
riittävä kaula, eturinta saisi olla selvempi, kokoon nähden riittävä runko ja luusto, pehmeälaatuinen niukka karva, 
lyhyt jyrkkä lantio, miellyttävä luonne, esiintyy reippaasti, tarvitsisi kaikkea vähän lisää. Jämsä KR 4.6. Theo 
Leenen, Belgia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 months old, much too small and not square 
enough, feminine head, eyes dark enough for the colour, complete scissor bite, good neck, shoulder and topline, 
correct tail, well angulated in front, sufficient in the backend, strong body, nice coat, moving well. Hyvinkää ER 
8.10. David Shields, Iso-Britannia NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very happy and merry 
bitch, good head shape with pleasing eye and expression, very clean over the neck and shoulders, good spring 
of rib, rather short on the leg which gives her an unbalanced appearance, good be more positive on the move. 
 
LAHDENHOVIN AMALIA 12553/15 s.10.12.2014 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Jalabelle Fall For 
Chocolate kasv. Leena Ahvenainen 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä 
tyyppi, voisi olla kompaktimpi lanneosaltaan, melko hyvä pää, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, saksipurenta, 
riittävä kaula, pehmeä selkä, hyvä eturinta, riittävät etukulmaukset, takakulmaukset ja liikkeet voisivat olla 
paremmat, voisi olla iloisempi. 
 
LAHDENHOVIN AURORA 12550/15 s.10.12.2014 i. Royal Friend Shadow On The Wall e. Jalabelle Fall For 
Chocolate kasv. Leena Ahvenainen 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, 
kevytrakenteinen ja pienikokoinen narttu, tyydyttävää tyyppiä, feminiininen hieman lyhyt pää, ystävällinen ilme, 
riittävä kaula, niukasti kulmautunut edestä ja eturinta saisi olla selvempi, kokoon nähden sopiva luusto ja runko, 
sopivasti kulmautunut takaa, pehmeälaatuinen niukka turkki, hieman avoimet kyynärpäät liikkuessa ja ylälinja 
saisi olla parempi, esiintyy reippaasti. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 17 months, too small and not square enough, feminine head, eyes dark enough, complete scissor 
bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tail, well angulated, good bone and feet, strong body, 
moving well. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine bitch with pleasing head and expression, good legs and feet, well sprung ribs and good bend of stifle, 
would prefer a better layback on the shoulder and more balanced outlook, happy on the move. Tampere RN 
6.12. Irina Poletaeva NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen, riittävä luusto, 
kompakti, melko hyvä pää, saksipurenta, hyvä niska ja ylälinja, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset, erin-
omainen sivuliike, melko hyvä karva, voisi olla ryhdikkäämpi. 
 
LAHJAKAS BALLERINA 32778/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. 
Petteri Väänänen 
Metsästyskokeet: Haapavesi 17.9. Timo Ritola AVO 2 (72 pist). Haapavesi 18.9. Timo Ritola AVO – (0 pist). 
Mäntsälä 8.10. Lauri Kanerva AVO 2 (76 pist). Joroinen 29.10. Juha Karlström AVO 1 (76 pist). 
 



LAHJAKAS BELLIS 32776/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väänänen 
Jäljestämiskokeet: Sauvo 8.5. Taina Ketola AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 50 pist). Alkumakuu nuuh-
kitaan, ohjatusti jälkityöhön; alkaa pääosin maavainuinen lähes jälkiuran päällä etenevä maastoon sopiva-
vauhtinen jäljestys; makuut merkataan, kulmat tarkasti; kaadolle suoraan, jää tutkimaan sorkkaa; erinomainen 
nuori jäljestäjä, hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa. Tarvasjoki 20.6. Mikko Ahti AVO 2 (a-4, b-7, c-7, d-12, 
e-3, f-4 = 37 pist). Minttu nuuhkii alkumakauksen ja aloittaa reipasvauhtisen etenemisen, jossa vauhti kiihtyy 
vielä matkan edetessä, jatkossa ohjaajan kannattaa kiinnittää huomiota tehokkaampaan jarruttamiseen; ensim-
mäinen osuus jälkitarkasti ja ensimmäinen makaus merkaten, kulmalta hieman yli ja uusi osuus löytyy nopeasti 
hakemalla; toisella osuudella tarkistuspisto riistapolulle, kehoituksella takaisin jäljelle, toinen kulma ok, makaus 
merkaten; kolmannella osuudella osin hieman jäljeltä sivussa ja lopulta ajautuu pois aina kauemmas, aina huk-
kaan asti; palautuksen jälkeen hyvää jäljestystä suoraan kaadolle, jolle jää sorkkaa nuuhkimaan; tehokas jäljes-
täjä, jolle tänään harmittava työtapaturma lopun hukan muodossa. 
 
LAHJAKAS BERRY 32777/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väänänen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Attractive bitch, scores for her active happy movement, kind eye, would like more foreface and refinement in 
skull, needs more bone all through and depth in ribs and strength in loin, could be shorter in back, correct silky 
coat but today needs more feathering, on the move merry and active. 
 
LAHJAKAS BRILLIANT 32779/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. 
Petteri Väänänen 
Metsästyskokeet: Mäntsälä 9.10. Timo Ritola AVO – (50 pist). Salo 6.11. Arto Kurvinen AVO 2 (66 pist). Vihti 
19.11. Lauri Kanerva AVO 3 (56 pist). Vihti 20.11. Timo Ritola AVO 2 (70 pist). 
 
LEADING-LIGHT BETTY BOOP 42743/15 s.19.5.2015 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic Girl 
kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, 
kauttaaltaan kevytrakenteinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, sievät pään linjat, kuono voisi olla täyteläisempi, 
hyvä ylälinja, riittävästi eturintaa, rintakehä saisi olla pidempi ja lanne lyhyempi ja runko saa iän myötä täyttyä, 
kokoon sopiva luusto, hyvin kulmautunut takaa, niukemmin edestä, kevyet liikkeet, iloinen käytös, hyvä turkin 
laatu, koira vaatii aikaa, tänään muutaman hampaan tasapurenta. Iitti RN 29.5. Reia Leikola-Walden JUN EH 
4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Naisellinen juniori, naisellinen pää jossa hieman lyhyt kuono-osa ja 
takaluisu kallo, hyvä kaula, keskivahva luusto, hyvät rungon mittasuhteet, vielä kauttaaltaan kovin kapea runko, 
hyvin kulmautunut takaa, taipumusta pyöristää ylälinjaansa, liikkuu kevyesti hyvällä askelmitalla, hyvä turkki ja 
luonne vaikka kaipaa hieman kehätottumusta. 
 
LEADING-LIGHT BRIDESMAID 42745/15 s.19.5.2015 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic Girl 
kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi femi-
niininen narttu, miellyttäväilmeinen pää jonka tulee saada vielä täytettä iän myötä, hyvät etukulmaukset, etu-
rinnan tulee vielä täyttyä, ikäisekseen riittävä rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen karvan laatu, 
liikkuu hyvin mennen tullen, riittävä sivuaskel, selkä hieman pyörii liikkeessä, iloinen käytös. Mäntsälä KR 17.7. 
Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 months old orange 
roan girl who is under developing, feminine head, lovely eye colour, correct bite, enough developed in chest and 
body, little lowset tail, well angulated behind, good feet, happy mover, still needs to develop strength on the 
movements. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tasapainoinen kaunislinjainen narttu, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen nartun pää, hyvät 
tummat silmät, riittävä luusto, nyt hyvin kehittynyt runko, hyvät kulmaukset edessä, voimakkaat takana, erin-
omainen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvälaatuinen hyvässä näyttelykunnossa oleva turkki, esiintyy 
erinomaisesti. Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Viel 
versprechend junge Hündin, etwas lose Konstruktion, Oberlinie könnte besser sein, lose Vorder- und Hinter-
stand, gute Bewegung. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Bitch of quite a nice type, good head, front could be better, turns feet out too much, a bit narrow, 
well angulated, moves quite well but falls on the front and curves too much over the loin. 
Taipumuskokeet: Heinola 20.8. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Mindy on rauhalli-
nen ja ystävällinen, kiinnostunut muista koirista. Haku ja laukaus: hyväksytty. Mindy aloittaa maavainuisen haun 
laajoin kaarroksin intoa puhkuen; laukausta se säpsähtää ja jatkaa; hyvä maaston kattava hakukuvio. Jäljestys: 
hyväksytty. Mindy jäljestää maa- ja ilmavainulla epävarmasti, arkaillen ja kehotusten saattelemana; eteneminen 
on hidasta; kaato löytyy niukasti ajan puitteissa. Vesityö: hylätty. Mindy menee halukkaasti veteen, ui pukin luok-
se mutta ei ota sitä suuhunsa eikä tuo. Tottelevaisuus: hyväksytty. Muuten tottelevainen koira, mutta uima-
paikalla ottaa hetkeksi omia vapauksia; antaa lopulta kytkeä itsensä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: sympaattinen 
nuori narttu on yhteistyöhaluinen ohjaajansa kanssa. 
 
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: Vantaa 21.2. Iiris Harju ALOHYV (85 pist) RTK1. Porvoo 6.3. Anna Klingenberg AVOHYV (73 pist). 
Porvoo 9.4. Tiia Hämäläinen AVOHYV (88 pist). Helsinki 22.5. Tiia Hämäläinen AVOHYV (71 pist) RTK2. 
 
LEADING-LIGHT ELEGANCE AT A GLANCE 25757/12 s.20.3.2012 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. 
Leading-Light Like It Or Not kasv. Satu Laitinen 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 15.5. Mari Myllynen AVO 2 (a-3, b-6, c-5, d-11, e-3, f-3 = 31 pist). Koira tutkii alku-
makauksen, josta ohjattuna reipasvauhtiseen jäljestykseen maa- ja ilmavainua käyttäen; ensimmäinen osuus 
tarkkaa, vain parilla kaarroksella, ensimmäinen makaus hyvin merkaten, kulma laajalla taustantarkistuksella; 
toinen osuus tarkasti, vain parilla kaarroksella, toinen makaus hiuksenhienosti ohi, kulma suunnantarkistuksella; 
kolmas osuus teettää runsaasti työtä ja kaarteluita, joista yksi vie hukkaan saakka; uusi alku, jälkeä työstetään 
hukan rajoilla, mutta lopulta jälki ja kaato löytyy, kaato kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa yksi hukka, ensimmäi-
sen kulman laajuus, ohitettu toinen makaus ja lähes hukan aiheuttanut kolmannen osuuden työläys; osaava 
jäljestäjä, jolle meinasi riista tehdä tepposet. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 15.5. Karla Sohlman AVO 0 (0 pist). Hulda tutkii alkumakauksen hyvin ja saatetaan 
verijäljelle mallikkaasti; ensimmäinen osuus pientä siksak-kuviota käyttäen maavainuisesti sopivaa vauhtia, yksi 
pidempi pisto osuudella, ensimmäisen kulman makuun tutkii hyvin mutta jatkaa eteenpäin aina niin kauaksi, että 
tuomitaan ensimmäinen hukka; uusi yritys toisen osuuden alusta, taas hienosti puoleen väliin mutta sitten poistu-
taan muhin nuuskutuksiin niin kauaksi, että tuomitaan toinen hukka; puhtaalta vereltä vielä uusi yritys mutta nyt 
Hulda on sitä mieltä, että metsän muut hajut ovat parempia ja lähdetään niitä tutkimaan aina kolmanteen huk-
kaan asti ja koe keskeytetään; harjoitellen kaadolle ja se kiinnosti; Hulda osoitti osaavansa jäljestää mutta jälki-
varmuus vielä puuttuu, lisää harjoitusta niin tuloksia varmasti syntyy. 
 
LEADING-LIGHT LUNAR ECLIPSE 48120/11 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 
Taipumuskokeet: Virolahti 16.7. Anu Kokkarinen SPA 1.  
 
LEADING-LIGHT PROUD MARY 31638/13 s.18.3.2013 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic Girl 
kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista 
tyyppiä oleva hieman kookas narttu, pään linjat voisivat olla enemmän yhdensuuntaiset, hyvät silmät ja korvat, 
hyvä kaula, hieman lyhyt olkavarsi, riittävä eturinta ja hyvä rintakehä, kulmauksia voisi olla enemmän sekä edes-
sä että takana, erinomainen turkin laatu, liikkuu ja käyttäytyy hyvin. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-
Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Substantial happy moving cocker, scores in her 
strength of ribs and body, attractive head, would like more layback of shoulder, well developed in ribcage, could 
be shorter in back, well developed hindquarters, on the move happy and sound showing good attitude. Kotka 
KV 18.6. Rainer Vuorinen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman lihavassa kunnossa esi-
tetty koira, hyvä pää, lyhyt kaula, eturaajan kulmaus saisi olla parempi, ottaa lyhyen askeleen liikkuessaan, hyvä 
karva. 
 
LEADING-LIGHT SENSUELLA ISABELLA Fi RTva 57323/09 s.11.10.2009 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. Fi 
Mva JV-07 Leading-Light I Say I Say I Say kasv. Satu Laitinen 
Rallytoko: Tampere 7.5. Tiia Hämäläinen MES0. Lempäälä 29.5. Taru Leskinen MESHYV (95 pist). Lempäälä 
29.5. Pia Heikkinen MESHYV (100 pist) RTK4. Tammela 2.7. Taru Leskinen MESHYV (86 pist). Valkeakoski 
14.8. Krista Karhu MESHYV (79 pist). Valkeakoski 14.8. Pia Heikkinen MESHYV (72 pist). Hyvinkää 25.9. Tiia 
Hämäläinen MES 0. Lahti 1.10. Tytti Lintenhofer MESHYV (81 pist). Lahti 5.11. Taru Leskinen MESHYV (79 
pist).Tuusula 12.11. Taru Leskinen MESHYV (96 pist). 
 
LEPÄNOJAN BERTHA 12129/12 s.13.10.2011 i. Apelhöjdens Othello e. C.I.B C.I.E Lt & By & Ro & Md Mva Ro 
& By GrMva SiV-15 Flyers Xtra Black kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, koko, mittasuhteet sekä luusto, hyvä pää jossa otsapengertä voisi olla hieman enemmän, hyvät silmät ja 
korvat, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvälaatuinen turkki ja kaunis väri, 
liikkuu ja käyttäytyy erittäin hyvin. Loviisa RN 7.5. Viveca Lahokoski KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kompakti narttu, feminiininen pää jossa voisi olla enemmän otsapengertä ja täyteläisempi kuono-
osa, kaunis kaula, kiinteä selkä, riittävä eturinta, hyvä rintakehän muoto ja vahva lanneosa, melko voimakkaat 
takakulmaukset, yhdensuuntaiset takaliikkeet, hieman leveä edestä, hieman korkealle kiinnittynyt häntä, pyöris-
tää lanneosaa liikkeessä. Lahti RN 8.5. Eeva Resko KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen ylälinja ja kaula, hieman ylös kiinnittynyt 
häntä, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman pitkä lanneosa, liikkuu kauttaaltaan erittäin hyvin. 
Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
type of the breed, feminine head, nice expression, deep chest, correct front and back angulations, excellent coat 
quality, moves well, excellent temperament. Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska KÄY ERI 
1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, feminine head and expression, lovely 
eye and eye colour, well set ears, long neck, well placed shoulders, nice level back, nice feet, moderately 
angulated behind, well set tail, a bit woolly in the coat, correct low hocks, enough reach and drive in movement, 



lovely temperament. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent body proportions, correct shape of head, well set ears, excellent neck and topline, 
excellent coat, correct angulations, well set and carried tail, standing parallel, well balanced in movement. Kuo-
pio KV 6.8. Annukka Paloheimo AVO ERI 2 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, vankka runko, hyvä luusto, hyvä kallo ja purenta, olkavarsi saisi olla viistompi, eturaajat hieman 
ulkokierteiset, erinomainen lantio, hyvät takaraajat, hyvä karva, hieman leveät etuliikkeet, hyvät sivuliikkeet, 
vahva selkä. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro AVO ERI 1 SA P4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 4 years old, strong bitch, excellent type, size and proportions, very nice head, could have stronger muzzle, 
well set ears, excellent neck, topline and tailset, balanced angulations, excellent ribcage and body substance, 
excellent coat, excellent movements from all sides. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja AVO ERI 
3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bitch of excellent type, nice head, well angulated at both ends, the 
bitch is in too heavy condition, moves very well but topline could be better. Eckerö 25.9. Diane Stewart-Ritchie, 
Irlanti KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well presented, incorrect tailset, too much off the 
back, ok head, good eye colour and expression, good chest, tight in front, very good return of upper arm, really 
good ribcage but carries too much weight, in really hard condition and really good backend, please pay attention 
to the nails. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mallikas tyypikäs narttu, hyvä luusto ja runko, hyvä leveys eturinnassa, hyvän mallinen ilmeikäs 
pää, keskipitkä kaula, käyttää hyvin häntäänsä liikkuessa, hyvin rakentunut takaosa, hyvä karva ja näyttelykunto, 
ponnekas takaliike, hyvä askelpituus, liikkuessa kaula voisi olla vähän kauniimmin kiinnittynyt ylälinjaan, esite-
tään hyvin. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Very well made bitch with beautiful balance and lovely strength in bone and substance, beautiful head 
with best eyes and lovely soft expression, strong muscular neck set in well placed shoulder, good legs and feet, 
excellent body shape, good width of hindquarters, very sound on the move. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva 
KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kompakti, riittävän narttumainen, hyvä pää, ilme voisi olla 
tyypillisempi, saksipurenta, erinomainen kaula, ylälinja ja häntä, erinomainen eturinta, oikeat kulmaukset, liikkuu 
vapaasti, karvan laatu saisi olla parempi. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari KÄY ERI 1 SA PN3 SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Classy bitch, good in size and substance, strong and feminine, 
excellent flowing curves, correct angulations and strong bone, nice coat, lovely temperament, free mover. 
 
LEPÄNOJAN EERIKA 15885/13 s.14.1.2013 i. La Scale Deluxe e. Cockett’s Tigerkaka kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type of the breed, feminine head, enough length of neck, correct back angulations, correct topline, good 
coat quality, moves well, good temperament. 
 
LEPÄNOJAN JUST VAAN PARAS 56004/14 s.27.10.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Lepänojan 
Bertha kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin elegantti 
ja vielä hyvin kesken kehityksen oleva nuori narttu, suloinen pää ja ilme, hieman pystyasentoinen lapa ja kurou-
tuva vatsalinja, lanne saisi olla vahvempi ja tiiviimpi, niukka polvikulma, leveät takaliikkeet, reippaat ja ryhdikkäät 
sivuliikkeet. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
19 months old, good size and proportions, feminine head, eyes dark enough, well set ears, good neck, shoulder 
and topline, correct tail, well angulated, good bone and feet, strong body, nice coat, moving well. Jämsä RN 5.6. 
Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, nice 
feminine head, good length of neck, correct front and back angulations, correct topline, deep chest, moves well, 
good temperament. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good size, with too feminine head, nice parallel head planes, kind expression, left incisors on level bite, good 
fore angulations but fore placed shoulder blades, not closed elbows under the body, good ribcage and loin but a 
little short croup, moderate hind angulation, nice colour, in moving short and fast steps with wide hind legs. 
Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen 
mallinen, hyvärunkoinen, sopivaluustoinen narttu jolla hyvät tyypilliset kulmaukset, pää tarvitsee vielä aikaa, 
samoin ylälinja, vahva kallo, paremmin asettuneet silmät antaisivat paremman ilmeen, keskipitkä kaula, ok 
hännän asento, seisoo hyvin raajoillaan, iloinen liikkuja, hyvät takaliikkeet ja sopiva askelpituus. 
 
LEPÄNOJAN KALLEIN AARRE 39511/15 s.3.6.2015 i. Merry Cocktail’s Bliss e. Fi & By Mva Sasa van de 
Dollardhoeve kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old, 
good size, feminine head with quite a long muzzle, could have more stop, good neck, shoulder and topline, 
correct tail, well angulated, good bone and feet, strong body, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, 
Portugali JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, nice head and 
expression, good length of neck, excellent front and back angulations, deep chest, moves well, good 
temperament. 
 
LEPÄNOJAN KESÄROMANSSI 39513/15 s.3.6.2015 i. Merry Cocktail’s Bliss e. Fi & By Mva Sasa van de 
Dollardhoeve kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old, 
quite big and leggy, feminine head, eyes dark enough, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct 
tail, well angulated, strong body, moving well. 
 



LEPÄNOJAN KIRKKAIN TÄHTI 39515/15 s.3.6.2015 i. Merry Cocktail’s Bliss e. Fi & By Mva Sasa van de 
Dollardhoeve kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä JUN ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 
kk, kaunislinjainen feminiininen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, kaunis pään malli ja miellyttävä ilme, kaunis 
ylälinja, hyvä eturinta ja runko, sopiva luuston vahvuus ja varsin tasapainoiset kulmaukset, kevyet vielä pentu-
maiset liikkeet, lupaava turkki, iloinen käytös, aavistuksen ylös kiinnittynyt häntä. Kouvola RN 24.4. Paula Reki-
ranta JUN ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen 
nuori narttu, hyvä pään pituus, kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, oikein kulmautuneet hyväluustoiset raajat, 
hyvin kehittynyt runko, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin silloin kun malttaa. Hamina KV 22.5. Arja Koskelo JUN 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk vanha suklaanarttu jolla oikean mallinen hieman kevyt 
pää, riittävä luuston vahvuus, hyvin kehittynyt runko ja oikein kaareutuneet kylkiluut, iloinen häntä ja erinomaiset 
kulmaukset, vielä hieman kapea edestä, hyvät sivuliikkeet, hyvälaatuinen karva (varsinkin tälle värille), hyvässä 
näyttelykunnossa. Iitti RN 29.5. Reia Leikola-Walden JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen naisellinen narttu jolla miellyttävä pää, hyvä kaula, sopiva luusto, vielä pehmeä ylälinja, riittä-
västi kulmautuneet raajat mutta vielä kovin kapea edestä, tilava runko, liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askel-
mitalla, hyvä turkki ja luonne. 
 
LEPÄNOJAN MINUN OLGA 18498/16 s.20.1.2016 i. Ee JMva Breeze Xante Avec e. Lepänojan Domino kasv. 
Riikka Torikka 
Näyttelyt: Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
7 kk, hyvin kehittynyt tasapainoinen pentu, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvän mallinen pää jossa oikea 
vahvuus, kaunis ilme, hyvä vahva kuono-osa, kaula liittyy hyvin lapoihin, tasapainoiset kulmaukset edessä ja 
takana, sopiva luusto, hyvät käpälät, erinomainen lantio, oikea hännän kiinnitys, tarvitsee kehätottumusta, liikkuu 
hyvin kun suostuu liikkumaan. Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali PEN. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 7 months, lovely head, tricolour puppy, a bit short in neck, I prefer more angulation in front, good 
bone, little bit long in loin, moves well but topline rolls too much. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet ja luusto, pään linjat voisi-
vat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, etukulmauksia 
voisi olla hieman enemmän, hyvät takakulmaukset, pehmeä turkin laatu, pyöristää lanneosaa liikkeessä, muuten 
hyvät liikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 
months old, nicely headed, a bit fore placed upper arm, moderate ribcage, a bit low tailset, good hind 
angulations, not properly groomed for show, happy mover, oversloping croup, not correct front movement. 
 
LEPÄNOJAN NÄILLÄ MENNÄÄN 33919/16 s.22.4.2016 i. Lecibsin Stars In The Sky e. Lepänojan Greeme 
Karamelli kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 months, nice feminine head, good proportions, lovely expression, correct bite, correct neck, front angulation 
could be better, good ribcage, good proportions in body, correct angulation behind, moves well by side, little bit 
straight in front. Tampere RN 6.12. Sanna Kavén PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi ja koko, vankkatekoinen mutta narttumainen, feminiininen pää, hyvä ilme, oikea purenta, vahva 
hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, ikäisekseen erinomainen rintakehä, hyvä lanne ja lantio, 
sopiva luuston vahvuus, liikkuu yhdensuuntaisesti, sopiva askelpituus, lupaava karvapeite, erinomainen häntä, 
miellyttävä käytös. 
 
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: Keminmaa RN 14.5. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erittäin hyvin kehittynyt, tiivis ja vahva nuori narttu, hyvä pään pituus, kuono voisi olla hieman täyteläi-
sempi, kauniit silmät, hyvä lapakulmaus ja hyvin täyttynyt eturinta, hyvä rintakehän syvyys, pituus ja tilavuus, 
oikea karvan laatu, vahva takaosa, koira on erittäin vilkas ja innokas ja kiskoo liikkuessa mikä saa selkälinjan 
näyttämään laskevalta vaikka se ei sitä ole. 
 
LINE SAM GIVE ME GIVE ME GIVE ME SE43043/2014 s.10.6.2014 i. Line Sam Special Black e. Line Sam Hot 
Geyser kasv. Tord Lundborg, Ruotsi 
Näyttelyt: Lemland RN 22.5. Paula Rekiranta NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket bra 
typ, korrekta proportioner, sött tikhuvud, bra öron, något lösa ögonkanter, bra hals, vinklarna i balans, ännu 
något smal framme och en aning utåtvridna framtassar, bra bröstkorg, bra lår och bakbensvinklar, något högt 
has, bra pälskvalitet, parallella rörelser men kunde ha bättre påskjut bra, bra temperament. 
 
LINGONBERRY’S DONNA KARAN 15102/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 
DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen tilavarunkoinen narttu joka voisi olla hieman lyhyempi lanneosaltaan, oikeailmeinen pää jossa 
hyvä kuonon ja kallon suhde, hyvä kaula, taipumusta kääntää eturaajojaan hieman ulospäin, hyvä rintakehä, 
toivoisin tasapainoisemmin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin takaa, etuliikkeiden tulee vakiintua. 
 
LINGONBERRY’S ESTEE LAUDER 15101/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 
DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 



Näyttelyt: Tornio RN 20.2. Pekka Teini NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen, 
neliömäinen ja hyvillä ulottuvuuksilla varustettu nuori narttu, hieno pää, hyväasentoinen kaula ja hyvä ylälinja, 
kylkiluut saavat kaareutua vielä hieman, tiivis selkä, hyvät kulmaukset sekä edessä että takana, rotutyypilliset 
liikkeet, laatuturkki tänään, erittäin miellyttävä käytös. Kemijärvi RN 2.4. Pekka Teini NUO EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko lupaava nuori narttu jolla erittäin miellyttävä käytös, 
oikealinjainen pää jossa hyvä huulilinja ja holvautunut kallo, kaunis kaula, vielä hieman matala säkä, 
erinomainen hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset, vahvat käpälät, ikäisekseen erinomainen karvapeite, kehässä 
liikkumista tulee harjoitella. Keminmaa RN 14.5. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 1 SA PN4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin kehittynyt, tasapainoinen ja hyvärakenteinen nuori narttu, 
kaunis ylälinja, hyvä lapakulmaus ja hyvin täyttynyt eturinta, tilava rintakehä, oikea hännän kiinnitys ja hyvät 
takakulmaukset, pää on täyteläinen mutta kuono on turhan lyhyt, erittäin kaunis turkki. Rovaniemi KV 19.6. 
Hannele Jokisilta NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, erittäin narttumainen 
kokonaisuus, turhan pitkä runko, hyvä pään malli, ilmettä häiritsee vaaleat silmät, riittävät kulmaukset, hyvä 
luusto, reipas luonne, hyvä turkki, liikkuu hieman takakorkeasti, muuten hyvin. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, 
Unkari NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely temperament, good movement, beautiful 
head, correct bite, lovely eyes, correct ears, well muscled neck and body but topline could be straighter, good 
fore and hindquarters, good coat and colour. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 6.8. Virpi Väisänen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Nuori mukava 
neiti, joka osoittaa olevansa kaikkien kaveri; vieraiden koirien kanssa ei ongelmia. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Laajahkoa hakua melko etäällä ohjaajasta, mutta pitää kuitenkin yllä yhteyttä ohjaajaan; työskentelee sopivalla 
tempolla omatoimisesti; laukauksesta pysähtyy, katsoo ohjaajaa ja jatkaa matkaa; hakuosuuden päättää hieno 
luoksetulo. Jäljestys: hyväksytty. Taika on huoleton jäljestäjä, joka etenee aaltoillen molemmin puolin jälkeä 
ilmavainulla; ailahtelevasta etenemisestä huolimatta maaliin päästiin ja kaato nuuskitaan. Vesityö: hyväksytty. 
Taika menee suoraviivaiseti veteen ja tuo riistapukin ohjaajan käteen; mallisuoritus. Tottelevaisuus: hyväksytty. 
Taika osoitti tänään erinomaista tottelevaisuutta. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: kiva tiimi, jossa molemmat tietävät 
tehtävänsä; näillä eväillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa menestyksellä metsäisissä harrastuksissa. 
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 10.7. Ilkka Niemi AVO 0 (0 pist). Taika nuuhkii alkumakauksen ja lähtee itsenäi-
sesti jäljelle; edetään sopivaa vauhtia maavainulla varmasti jäljellä ensimmäisen osuuden puoliväliin, siinä tutki-
taan pitkään metsän hajuja jäljen molemmin puolin, ei edetä ja tuntuu, että jäljestys on unohtunut, tuomitaan 
hukka; palautuksen jälkeen hetki hyvää jäljestystä, mutta pian muut metsän hajut kiinnostavat enemmän, toinen 
hukka; palautettuna edetään jälkeä taas hetki, mutta ensimmäinen kulma mennään ulkokautta ohi, kolmas hukka 
ja koe keskeytetään; Taika osoitti osaavansa jäljestää ensimmäisen osuuden puoliväliin asti, harjoittelu tuonee 
pitkäjänteisyyttä. 
 
LINGONBERRY’S LAURA BIAGIOTTI 15100/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 
DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomaista rotutyyppiä oleva, tasapainoisesti rakentunut narttu, erinomaiset rungon mitta-
suhteet, hyvä kallo, riittävä kuonon pituus, terve anatomia, hyvä karvapeite, vahva matala kinner, hyvä häntä, 
liikkuu erinomaisesti. Raahe RN 23.1. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu, erittäin hyvä pää, kaunis ilme, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen 
runko ja hyvin kulmautuneet raajat, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tornio RN 20.2. Pekka 
Teini JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin lupaava nuori narttu jolla 
ikäisekseen täyttynyt rintakehä ja tänään hieno karvapeite, tyylikäs ja feminiininen pää, hyvä ylälinja, hieno 
eturinta, hieno lantion asento, leveä reisi, matala kinner, erittäin miellyttävä kokonaisuus. Jyväskylä RN 20.3. 
Markku Kipinä JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti raken-
tunut, tyypiltään erinomainen narttu jolla hyvä takaosa ja häntä, riittävät etukulmaukset, pitkä ja riittävä rintakehä, 
kaunis kaula, erinomainen turkki, hyvät pään linjat, pehmeä ilme, purenta ok, hienot mussuhuulet, liikkuu riittä-
vällä sivuliikkeellä, vielä hieman löysä edestä. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen NUO ERI 1 SA PN4. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, ok mittasuhteet, hyvä luusto, narttumainen hieman lyhyt-
kuonoinen pää, takaluisu kallo, hyvät korvat, tummat silmät, näkyvät sidekalvot, luomet saisivat olla tiiviimmät, 
hyvä purenta ja huulilinja, hyvä kaula, erinomainen rintakehä, riittävä eturinta, hyvä häntä ja lantion asento, riittä-
västi kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu hyvin, taka-askel jää lyhyeksi. Reisjärvi RN 14.5. Paula Reki-
ranta NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen tasapainoinen narttu, hyvät 
mittasuhteet, kauniit pään linjat, hyvä ilme ja kaula, selässä pehmeyttä, riittävästi kulmautunut, hyvä runko, 
karvapeite ok, liikkeessä köyristää aika-ajoin lanneosaansa ja takapotku saisi olla tehokkaampi, hyvä luonne. 
Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 19 kk, erittäin 
feminiininen, miellyttävä pää, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, ikäisekseen 
riittävä runko, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä ryhti liikkeessä. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 
3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 19 months old, good size, good proportions, nice feminine head, 
dark eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tail, well angulated, 
good bone and feet, strong body, nice coat, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, nice head and expression, good 
proportions, nice deep chest, correct topline, moves well, good temperament. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo 
Viirtelä AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, viehättävä pää ja ilme, purenta 
ok, alas kiinnittyneet korvat, riittävä kaula, hieno eturinta, tiiviit tassut, riittävä rintakehän pituus, vahva runko, 
hyvä takaosa ja häntä, kauniiissa karvassa, tasaiset vetävät askeleet, reipas käytös. Tampere RN 6.12. Irina 
Poletaeva AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva luusto, riittävän kompakti, oikeat pään 



linjat, saksipurenta, erinomainen ilme, hyvä kaula, pehmeäkö selkä, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset, 
askelpituus voisi olla pidempi, voisi olla stabiilimpi etu- ja takaliikkeissä, hieman ulkonevat etukäpälät, melko 
hyvä karva. 
Taipumuskokeet: Kolari 19.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Avoin ja iloisesti 
toisiin koiriin ja vieraisiin ihmisiin suhtautuva. Haku ja laukaus: hyväksytty. Sopivalla etäisyydellä halukasta 
hakua käyttäen maa- ja ilmavainua; itsenäistä työskentelyä, laukausta ei pelännyt, hetken mietti ja jatkoi sitten 
hakua. Jäljestys: hyväksytty. Maavainuista, hiukan jäljen molemmin puolin sopivalla vauhdillä jäljestämistä; ensin 
ohi fasaanista mutta käännyttäessä tuuli toi hajun ja fasaani löytyi. Vesityö: hyväksytty. Heti veteen rauhallisesti, 
hetken mietti ennen kuin otti kapula. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: rauhallinen 
ja hyvin yhteen toimiva pari. 
 
LINGONBERRY’S STELLA MCCARTNEY 15103/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-
13 DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Attractive orange of gorgeous type, size and balance, good neck and shoulders, nice legs and feet, lovely 
rounded ribs, excellent topline, tailset and tail carriage, nice mover. 
 
LINQUA’S SHOW ‘EM SE19324/2015 s.18.2.2015 i. Abbadon’s Fergus e. Fancy Paw’s That’s My Angel kasv. 
Sophie Törnquist, Ruotsi 
Näyttelyt: Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head, super ciliar bones should be more developed, nice reach of neck, front angulation could be more 
developed, ribcage should have more power, nice topline, correct rear angulation, movement should cover bit 
more ground. 
 
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 15.5. Heikki Pirhonen VOI 0 (0 pist). Unnalle osoitetaan alkumakaus ja se aloittaa 
hyvin etenevän jäljestyksen pääasiassa jäljen päällä, vauhti on jäljestykseen sopiva; kulmat pienellä rengastuk-
sella ja katkokulma parilla suunnan tarkistuslenkillä; makaukset pysähdytään osoittamaan viimeistä lukuun-
ottamatta, se mennään ohi; viimeisen osuuden lopulla Unna pysähtyy ohjaajan viereen eikä kehoituksinkaan 
jatka jäljestystä, tuomitaan hukka ja yritetään aloittaa puhtaalta jäljeltä, mutta yrityksistä huolimatta jäljestys ei 
jatku; koe keskeytetään, jälki oli Unnan mielestä liian pitkä. Luumäki 7.8. Leena Kähkönen VOI – (0 pist). Lähtö-
makaus tutkitaan perusteellisesti, kannustaen maavainuiseen jälkityöhön joka etenee hyvin jäljen päällä; ensim-
mäinen makaus kävellään ohi sivusta, pian läheisyydessä lehahtaa lentoon metsän lintuja sekoittaen koiran 
jäljestystä perusteellisesti; jälkityö ei maistu edes ohjaten ja koiran ohjaaja keskeyttää kokeen; metsän lintuset 
tekivät tänään kepposen, onnistuen siinä riistaviettisen koiran suhteen. 
 
LYRICALS LYRICALUNIVERSAL 20762/14 s.13.2.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet 
Universal Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
narttu, hyvä pää, ilme voisi olla pehmeämpi, kaunis kaula, eturintaa voisi olla enemmän, sopusuhtainen runko, 
hyvä takaosa, erittäin hyvä karva, liikkuu ja esiintyy hyvin, mielllyttävä luonne. Lahti RN 8.5. Eeva Resko AVO 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, hyvä pää, kuono-osa voisi olla 
hieman täyteläisempi, erinomainen ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, vankka tiivis runko, 
matala kinner, liikkuu kauttaaltaan hyvin. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very attractive bitch who excels in correct cocker coat, attractive head but 
would like a little more refinement in skull, liked her shoulder layback and return of forearm, good in ribs and 
shortness in loin, would like a little more strength in hindquarters, when she moved she showed real carriage 
and ring presence. Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvin rakentunut narttu, hyvän mallinen pää, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, sopivasti kulmau-
tuneet raajat, erittäin hyvän laatuinen karva, liikkuu hyvin kun malttaa, leikkisä luonne. 
 
LYRICALS MAJORSMINOR 20760/14 s.13.2.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet 
Universal Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Joensuu KV 28.5. Virpi Montonen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni-
kokoinen, erinomaista tyyppiä oleva narttu jolla mukavat mittasuhteet, hyvä pää, riittävä kaula, hieman lyhyt 
rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu reippaasti ja ryhdikkäästi hyvällä askelpituudella, takaa hieman 
ahtaasti, erinomainen karvan laatu ja kaunis näyttelykunnostus. Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, 
Ruotsi AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Trevlig helhet, bra tikhuvud, korrekt bett, bra hals 
och rygg, tillräckliga vinklar, bra bröstkorg, rör sig med bra steg från sidan, lite slängig fram, bra päls. Kellokoski 
ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful 
feminine cocker, scores for her lovely balance, excellent angulation and correct compact cocker type, attractive 
head and eye, really excellent layback of shoulder and return of upper arm, can still develop in width of 
forechest, very good in shorter in loin, very well angulated hindquarters, flat well presented cocker coat, on the 
move typical merry cocker, could develop a little strength behind. Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila AVO ERI 
2 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis narttu jolla oikeat mittasuhteet, kaunis 
pää, ilme ja kaula, erittäin hyvä runko, ylälinja ja raajat, erittäin hyvän laatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin, 
miellyttävä luonne. 



 
MANACA’S LET’S PA PA PARTAY Se(n) Mva SE18526/2013 s.13.1.2013 i. Gb Sh Ch Sharemead Golden 
Syrup e. Manaca’s Dreamin’ The Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö 25.9. Diane Stewart-Ritchie, Irlanti VAL ERI 1 SA PN2 VASERT VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Really lovely head, soft expression, correct earset and length, super front assembly, 
love her pasternum and upper arm, fabulous rib, good strong loin of correct length, good muscling, really good 
rear, super croup, deep chest, great construction, excellent hindquarters, super type, sound going away and 
coming towards. 
 
MANACA’S NEAT AS A PIN 31154/16 s.13.10.2015 i. Se(n) Mva Se Jva SeV-10 Manaca’s Walk On The Wild 
Side e. Manaca’s Strawberry Fields kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A little 
small size, appearance like puppy, feminine head, not parallel head planes, kind expression, excellent front 
angulation, she needs more forechest and stronger bones, good proportions, good hindquarters and cockery 
croup but needs time to grow her frame, has much puppy coat, too happy and sometimes cockery movement. 
Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tässä vai-
heessa vähän pitkä ja matala raajoiltaan, keskivahva narttu joka kantaa itsensä hyvin liikkeessä, hyvät silmät ja 
kallo, kuonon tyvi saa vielä täyttyä, ikään sopiva runko, turhan pyöristyvä lantio, muuten sopivat takakulmaukset, 
liikkuu reippaasti, hyvä yhdensuuntainen askel takaa, vielä paikoin pentukarvassa, hauska käytös ja esiinty-
minen, mittasuhteet tarvitsevat aikaa. 
 
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: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, 
erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla on hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen feminiininen pää, hyvä kaula, eturinta 
saisi olla selvempi, riittävä runko, sopiva luusto, niukasti kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset, pehmeä-
laatuinen turkki, hieman jyrkkä lantio, ylälinja saisi olla parempi liikkuessa, miellyttävä luonne, etuliikkeissä 
löysyyttä, muuten liikkuu ok. 
 
MANDOLIC ERICA 51897/14 s.26.8.2014 i. Westerner Take Off e. Westerner Edge Of Glory kasv. Tarja 
Karjalainen 
Näyttelyt: Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good head, a little short ears, good neck and topline, good ribs, could have a bit better angulations in 
front, enough coat, keeps tail up while moving, excellent presentation. 
 
MANDOLIC SILENE 25776/15 s.22.3.2015 i. Westerner Higher Up e. Mandolic Jasione kasv. Tarja Karjalainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen narttu, tilava runko, hyvä kallo-osa ja ilme mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä raaja-
luusto, toivoisin enemmän niin etu- kuin takakulmauksiakin, liikkuu riittävällä ulottuvuudella sivulta, ylälinjan tulee 
vielä tasapainottua. Keminmaa RN 14.5. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvin kehittynyt nuori narttu jolla on oikea koko ja mittasuhteet, rintakehässä jo hyvä 
syvyys ja tilavuus, erinomaiset raajojen kulmaukset, pieni ja lyhyt pää, oikea selkälinja ja hännän kiinnitys, erin-
omainen karvan laatu, hieman kapeat takaliikkeet. Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, hyvin kehittynyt 
runko, sopivasti kulmautunut takaa, erinomainen karvapeite, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvät liikkeet, 
miellyttävä käytös. 
 
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: Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, 
good size, a little bit long in body, feminine head, dark eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, 
shoulder and topline, correct tail, well angulated, good bone and feet, strong body, moving well.  Jämsä RN 5.6. 
Luis Peixoto, Portugali VAL ERI 3 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, feminine 
head, nice expression, good length of neck, correct front and back angulations, nice deep chest, excellent coat 
quality, moves well, good temperament. 
 
MARGATE BECAUSE OF YOU 25921/15 s.18.3.2015 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. 
Margate O’Ye Of Little Faith kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi ja koko, hieman kapea mutta hyväilmeinen pää, hyvä kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, 
tasapainoiset mutta hieman suorat kulmaukset, hyvä turkin laatu, hyvä luusto, liikkuu ja käyttäytyy erittäin hyvin.  
Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
feminine, shown in beautiful condition, 12 months old black, excellent length of body, correct eyes in form and 
colour, could be a little fuller in head, excellent ribcage, proper tailset and carriage, could be a little more 
powerful mover. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Bitch in beautiful condition, scores for her gleaming quality coat, pleasing feminine head and eye, 
loved her shoulder layback and turn of upper arm, very short in body, good development of ribs, very short and 
strong in loin, excellent in rear angulation, on the move took a little time to settle for her best but happy and 



outgoing. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
aavistuksen pitkärunkoinen, kapea kuono-osa ja kevyt alaleuka, hyvät tummat silmät, erinomainen eturinta ja 
runko, pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset edessä, voimakkaat takana, kaunis erinomaisessa näyttelykunnossa 
oleva turkki, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta ei käytä liikkeessä häntäänsä ollenkaan, tulisi olla luonteeltaan 
reippaampi. 
 
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 
Taipumuskokeet: Imatra 28.7. Liisa Pajala SPA 1. 
 
MARGATE PRETTY LITTLE LIAR HeJW-16 16674/16 s.15.1.2016 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Margate 
Polly Flinders kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Helsinki PN 2.7. Veli-Pekka Kumpumäki BABY 1 KP ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis tasapainoinen narttupentu jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis lempeä-
ilmeinen pää, hyvin kiinnittyneet korvat, sopiva luusto, kaunis vahva ylälinja joka säilyy myös liikkeessä, hyvä 
tanakka runko, erittäin lupaava karvapeite, liikkuu reippaasti, hieman epävakaasti edestä. Eckerö KV 25.9. 
Diane Stewart-Ritchie, Irlanti PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasant head, 
excellent eye, super earset and length, little bit narrow in front but good return of upper arm, little bit long in body 
and loin but nice type, sound going away, ok coming towards. Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali 
PEN 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months, lovely head and expression, correct bite, very 
nice proportions, correct neck, well angulated in front, good bone, correct feet, needs to improve in ribcage, little 
bit long in loin, good angulation behind, moves a little bit close behind but free. Helsinki KV 10.12. Merja 
Ylhäinen JUN ERI 1 HeJW-16 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasaisen kaunis juniori-
narttu, erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja 
rintakehä, etukulmauksia voisi olla aavistuksen enemmän, hyvät takakulmaukset, kaunis hyvälaatuinen lupaava 
turkki, hyvät tasapainoiset liikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari JUN ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Smaller sized bitch, just well developed for her age, strong enough body, nice upper 
line and tailset, lovely head, a bit short legs, good sidegait, a bit wide in front. 
 
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: Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Coupled bitch of good size and pleasing type, good head and expression, pleasing depth of chest, good spring 
of ribs, good topline and tailset, well rounded hindquarters, happy on the move, just prefer a better layback of 
shoulder. 
 
MERAZURE RICH-IN LUCK Ee Mva Ee JMva 13986/11 s.3.1.2011 i. Ee JMva Northworth A Winning Card e. 
Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Jäljestämiskokeet: Heinola 8.5. Kari Muje AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, Taimi pyrkii heti alkuun sivulle ja 
ohjaaja ottaa startin uusiksi; Taimi aloittaa hitaasti, tekee pari pitkää tarkistuslenkkiä mutta ensimmäisen osuu-
den puolivälistä vauhti reipastuu, jäljestys on ensimmäisen kulman molemmin puolin mallikasta, makuun Taimi 
tutkii tarkasti; toisen osuuden puolivälissä Taimi poikkeaa tarkistukselta paluujäljelle, hukka; palautuksen jälkeen 
sen jäljestysmotivaatio katoaa, työskentely ei enää kiinnosta vaikka puhdasta jälkeä osoitetaan pariin kertaan. 
 
MERAZURE URBAN LEGEND 58425/12 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 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 14.8. Esa Pekkarinen AVO 0 (0 pist). Koira tutkii alkumakuun ja alkaa tarkka jälkeä 
pitkin etenevä jäljestys, ensikertalainen koira tekee runsaasti pieniä tarkistuksia, joista palaa omatoimisesti; 
ensimmäinen hukka tulee sivuutettaessa hakkuuaukkoa kun koira jää rinteeseen hakemaan jatkoa, kulma ja 
makuu oikaistaan hiuksen hienosti; toisella osuudella tarkastukset lisääntyvät ja tultaessa avoimempaan met-
sään palaakin koira tíheikköön tutkimaan muita jälkiä ja siitä hukka; kulma takalenkillä makuu osoittaen; kolman-
nen osuuden puolessa välissä tiheikön kohdalla koira hakee jälkeä ja viimein poistuu riistanjälkiä pitkin ja 
tuomari keskeyttää kokeen, harjoitellen kaadolle; lisää harjoitusta niin varmuuden myötä alkaa tulostakin tulla. 
Luonnetesti: Imatra 11.6. Tarja Matsuoi ja Leena Turunen LTE (155 pist). 
 
MERAZURE WINDFALL 27040/14 s.10.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru & Balt Mva EeV-06 Vitahotellets 
Aragon e. Ee Mva Ee JMva Merazure Rich-In-Luck kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Savonlinna RN 2.4. Elena Ruskovaara NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Narttu-
mainen, mittasuhteiltaan korrekti, vielä vähän kapea, keskipitkä kaula, eturintaa tulossa, pää saa vielä muotou-
tua, nyt loiva otsapenger, hyvän väriset silmät, ilme voisi olla pehmeämpi, oikea askelpituus ja hyvä jousto liik-
keessä, ylälinja on vielä epävakaa ja asettumaton, ok häntä, aikuiskarva vaihtumassa, esitetään hyvin. 
 
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 Mva Ee JMva Merazure Rich-In-Luck kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice elegant female, correct proportions, looks beautiful from side, too narrow in front, turning out front feet, 
medium angulated, feminine head, lovely expression, correct coat, movement ok, needs exercise to develop in 
front. Rantasalmi KR 2.7. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 



sopusuhtainen narttu jolla saisi olla hieman voimakkaampi luusto, hyvä pää, kaunis ilme, hyvin kulmautunut 
takaosa, edestä saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä karvan laatu, hyvä ylälinja, liikkuu sivusta hyvällä 
askeleella, edestä tulisi liikkua paremmin. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia KÄY EH 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing shape of bitch, pretty feminine head with good eye and 
expression, very clean over the neck and shoulders, short coupled body, firm topline, good bend of stifle, moved 
well, just prefer a little more bone to complete the picture. 
 
MERAZURE YOUNGSTER GIRL 29438/16 s.1.5.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. 
Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Five 
months, bite not correct, behaviour a bit stressed today, movement is not good. 
 
MERAZURE YOWLING WINNER 29439/16 s.1.5.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. 
Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Five 
months, correct head, good expression, correct bite, little bit short in neck, well angulated in front, good bone, 
good topline, needs a deeper chest, good angulation behind, still in puppy coat, moves well, a little bit close in 
hocks, good tail carriage. 
 
MERAZURE YSABEL 29437/16 s.1.5.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Merazure 
Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali BABY 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Five months, nice and feminine head, good expression, correct bite for the age, correct stop, little bit short neck, 
I prefer more angulation in front and she is a little bit straight in front, correct topline, I prefer better angulation 
behind, moves well behind, a little bit straight in front.  
 
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 24.9. Ari Grönstrand VOI 2 (70 pist). Joroinen 30.10. Marcus Sjöborg VOI 1 (88 pist). 
 
MIKLAUS HAZELNUT 11292/14 s.5.12.2013 i. Derrycullen Moonstone of Moelfamau e. Miklaus Nappi kasv. 
Anne Woivalin  
Metsästyskokeet: Janakkala 15.11. Lauri Kanerva VOI 1 (80 pist). 
 
MIKLAUS MACADAMIA 11293/14 s.5.12.2013 i. Derrycullen Moonstone of Moelfamau e. Miklaus Nappi kasv. 
Anne Woivalin 
Näyttelyt: Kemijärvi RN 2.4. Pekka Teini AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen, 
kevytpiirteinen mutta hyvin rakentunut ja liikkuva narttu, kevyt kuono-osa, hyvä kaula, hieman matala säkä, 
rintakehä saisi olla voimakkaaampi, oikea hännän kiinnitys, kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät, muutoin hyvät 
kulmaukset, hyvä selkäturkki. 
Tottelevaisuuskokeet: Rovaniemi 5.5. Veijo Kinnunen AVO 2 (237 pist). 
Rallytoko: Oulu 30.1. Tiia Hämäläinen ALOHYV (100 pist). Tornio 19.3. Tytti Lintenhofer ALOHYV (96 pist). 
Oulu 5.11. Tytti Lintenhofer ALOHYV (97 pist) RTK1. 
 
MIKLAUS ONPA LYSTI ER35438/12 s.19.5.2012 i. Banducia Oden e. Gun Choice Black Pearl kasv. Anne 
Woivalin 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine bitch, scores for her active movement and flat silky coat, very kind eye, would like a little more foreface 
and slightly more refined skull, very good return of upper arm, well developed ribs, needs more bone all through, 
coat of good quality but would like more feathering, on the move very merry and active. 
Jäljestämiskokeet: Karvia 5.5. Erkki Rantamäki AVO 1 (a-6, b-9, c-10, d-10, e-3, f-4 = 42 pist). Lähtömakaus 
tutkitaan tarkkaan, siitä alkaa maa- ja ilmavainuinen jäljestys; kaikilla osuuksilla Lysti tekee lukuisia tarkistuksia 
jäljen molemmin puolin; ensimmäinen kulma hyvin, makaus jäi merkkaamatta; toinen kulma suoraan yli löytäen 
kuitenkin uuden osuuden, makaus jäi merkkaamatta; kaadon omisti jääden sitä nuolemaan; hyvä kokonaisuus 
koiralta ja ohjaajalta. Tampere 19.6. Karla Sohlman VOI 3 (a-2, b-3, c-2, d-8, e-3, f-2 = 20 pist). Lysti tutkii lähtö-
makauksen hyvin ja saatetaan päivän työtehtävään, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään pääosin 
ilmavainua; kaikki osuudet edetään käyttäen jäljestyksen kaikki variaatiot: siksak-kuviota, aaltokuviota sekä 
paikoitellen jäljen päällä kulkemista; kaikilla osuuksilla tehdään useita pieniä sekä suurempia rengastuksia ja 
pistoja jäljen kummallekin puolelle, kaksi kertaa lähdettiin hukkaan saakka, ensimmäisen osuuden loppupuolella 
ja toisen osuuden lopussa; ensimmäiseltä kulmalta otettiin uusi yritys ensimmäisen hukan jälkeen, toisen 
kulman, jolla katko, takana pieni rengastus ja kaarroksella jatkoon, kolmas kulma tarkasti; makauksista osoitti 
toisen hyväksyttävästi, muut käveli päältä yli vauhdista nuuhkaisten; kaadolle suoraan ja se kiinnosti paljon; 
nuori kokematon VOI-luokan koira, joka kokemuksen myötä varmasti pääsee kaadolle asti ilman työtapaturmia, 
nenää Lysti kyllä osaa käyttää. Ruovesi 24.7. Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-12, e-3, f-5 = 44 pist). Lysti 
nuuhkaisee alkumakausta ja aloittaa reipasvauhtisen jäljestyksen käyttäen maa- sekä ilmavainua, koko jälki 
edetään tehden pientä siksakkia jäljen päällä; ensimmäisellä osuudella pidempi lenkki jäljen sivuun josta palaa 
itsenäisesti; muut osuudet tehden vain tarkistuksia sivuille; ensimmäinen makaus ohitetaan ja muut merkataan 
nuuhkaisemalla ja kiertelemällä reunoja; ensimmäinen ja toinen kulma tarkasti, kolmas kulma, joka on katko, 



jäljentekijän jalanjälkiä apuna käyttäen; kaadolle tultaessa mennään ohi, mutta palataan ohjaajan kehottaessa, 
löytää sorkan ja jää tutkimaan sitä. 
Metsästyskokeet: Inari 24.9. Ari Grönstrand AVO 2 (67 pist). Inari 25.9. Ari Grönstrand AVO 2 (60 pist). 
Janakkala 15.11. Lauri Kanerva AVO 2 (67 pist).  
Vesipelastuskokeet: Tampere 2.7. Pasi Dunderfelt AVO 0 (60 pist). Uinti ja veneen nouto: 19 (maalilinjan 
ohitus -6); esineen vienti: 25; hyppy ja veneen hinaus: 0 (maalilinjan ohitus -20, ylimääräiset käskyt -6); 
hukkuvan pelastaminen: 16 (maalilinjan ohitus -9). Tampere 3.7. Pasi Dunderfelt AVO 3 (74 pist). Uinti ja 
veneen nouto: 24 (ylimääräiset käskyt -1); esineen vienti: - (lähtöajan ylitys); hyppy ja veneen hinaus: 25; 
hukkuvan pelastaminen: 25. Tampere 25.7. Jyrki Heino AVO 1 (96 pist). Uinti ja veneen nouto: 21 (ylimääräiset 
käskyt -4); esineen vienti: 25; hyppy ja veneen hinaus: 25; hukkuvan pelastaminen: 25. Tampere 30.8. Sari 
Ruponen AVO 1 (95 pist). Uinti ja veneen nouto: 22 (otti veneen toisella yrityksellä -3); esineen vienti: 25; hyppy 
ja veneen hinaus: 23 (maalilinjan ylitys 2 m); hukkuvan pelastaminen: 25. 
 
MIKLAUS PEANUT 11295/14 s.5.12.2013 i. Derrycullen Moonstone Of Moelfamau e. Miklaus Nappi kasv. Anne 
Woivalin 
Näyttelyt: Keminmaa RN 14.5. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kevytluinen, hieman pitkärunkoinen narttu, oikea koko, kevytpiirteinen pää, korkealle kiinnittyneet korvat, tummat 
silmät, kyynärpäiden tulisi olla kiinteämmin rungon myötäiset, leveät etuliikkeet, hoikka, jäntevä ja lihaksikas, 
hyvä karvan laatu mutta niukat hapsut, selvästi field trial -tyyppiä. 
 
MULTIFARIOUS ADALMIINA 49027/11 s.14.8.2011 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Saxaphone Derwent kasv. 
Anne Knuutinen 
Näyttelyt:  
Metsästyskokeet: Joroinen 30.10. Royne Svensson AVO – (0 pist). Salo 5.11. Arto Kurvinen AVO 3 (60 pist). 
Salo 6.11. Raimo Martikainen AVO 1 (80 pist). Janakkala 15.11. Lauri Kanerva VOI – (0 pist). Vihti 19.11. Lauri 
Kanerva VOI – (33 pist). Vihti 20.11. Lauri Kanerva VOI – (11 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: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, hyvä jäntevä runko, vahva selkä, sopivasti kulmautuneet raajat, 
hyvä suora karvapeite, eturintaa voisi olla hieman enemmän, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Mikkeli RN 14.5. 
Hannele Jokisilta VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, 
päässä hyvä malli, toivoisin sen vähän täyteläisemmäksi, toivoisin selvemmät kulmaukset sekä eteen että 
taakse, keskivahva luusto ja runko, liikkuu riittävän vetävällä askeleella. 
 
MY MIRIATH CHIARODILUNA 52197/15 s.28.9.2015 i. Sweetie-Pie Just Jazz e. Peredhils Éowyn kasv. Taru 
Leskinen 
Näyttelyt: Lahti RN 8.5. Eeva Resko PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen 
narttupentu, pään ääriviivat saisivat olla enemmän yhdensuuntaiset, hyvät mittasuhteet, hyvin kulmautunut 
edestä ja hyvä eturinta, hyvä ylälinja ja luusto, hyvin kehittynyt runko, voisi olla paremmin kulmautunut takaa, 
liikkuu riittävällä askelpituudella, valitettavasti tällä hetkellä kääntäen saksipurenta. Jämsä KR 4.6. Theo 
Leenen, Belgia PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months old girl, good size and proportions, 
nice feminine head with a good length of muzzle, well set ears, dark eyes, level bite, I hope it won’t get worse, 
good neck, shoulder and topline, correct tail, well angulated in front, a little bit straight in backhand, good coat, 
moving well. 
 
NAMUSILLAN AINO 47853/13 s.26.8.2013 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Viian Eukko kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen 
Metsästyskokeet: Sastamala 22.10. Mauri Koivuporras AVO 2 (66 pist). 
 
NAMUSILLAN KARAMELLI 37214/15 s.5.6.2015 i. Friisin Kaira e. Namusillan Purppula kasv. Anu Knuutinen-
Pöppönen 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 6.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
 
NAMUSILLAN LOUHI 47856/13 s.26.8.2013 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Viian Eukko kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen 
Taipumuskokeet: Ruovesi 10.9. Kirsi Salokanto SPA 1. 
 
NAMUSILLAN MUSTANKI 37823/12 s.1.6.2012 i. Friisin Kaira e. Red Garlic's Hjortron kasv. Anu Knuutinen-
Pöppönen 
Näyttelyt: Tornio RN 20.2. Pekka Teini KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi tyydyttävä, 
hyvillä mittasuhteilla varustettu kevytpäinen ja todella kevytluustoinen narttu, kevyt kuono, pyöreät silmät, hyvät 
korvat, kevyt rintakehä, erittäin löysät ulkokierteiset kyynärpäät, hyvät kulmaukset takana, tänään niukka turkki, 
rotutyyppi hyvä mutta keveys laskee arvosanaa. 
 
NAMUSILLAN SIKURIINA 14175/13 s.29.12.2012 i. Ladysplit’s Dinodas e. Namusillan Purppula kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen 



Metsästyskokeet: Salo 5.11. Raimo Martikainen AVO 2 (74 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: Mikkeli RN 14.5. Hannele Jokisilta VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 10-vuotias, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, oikealinjainen pää jossa riittävä vahvuus, hyvä ilme, 
saisi olla paremmin kulmautunut edestä, sopivasti takaa, hyvä luusto, vankka hyvä runko, hyvä karva, lyhyt 
etuaskel mutta muuten liikkuu hyvin. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 10-vuotias, erittäin narttumainen, hieman pitkä runko, saisi olla vähän täyteläisempi silmien alta, 
saksipurenta, hyvä ylälinja, pitkähkö lanne, riittävä eturinta, riittävät kulmaukset, liikkuu reipaasti, iloinen häntä. 
 
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 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Attractive bitch, scores for her correct silky coat, pleasing head and kind eye, good bone but would like more 
layback of shoulder and return of upper arm, good development of ribs, loin could be a bit stronger which 
affected her topline on the move, showed a lot of cocker attitude when moving. 
 
NEPPARI’S POSH’N’SPICY 15199/15 s.20.12.2014 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super Trouper e. 
Tamalanna Danthonia Gracilis kasv. Riikka Virkki 
Tottelevaisuuskokeet: Pori 11.12. Juha Kurtti ALO 1 (181 pist). 
 
NESHPO’S OH ITS A BLUE Se & No Jva NO52740/14 s.29.9.2014 i. Se(n) & No Mva Se & No Jva NoJV-12 
Carillo Clay Clue e. C.I.E Se(n) & No Mva Cockergold Joy To The World kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka NUO ERI 1 SA PN2 SERT VACA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head at all points, excellent neck, topline, ribs and angulations, nice 
coat, moves with a lot of drive and extension, using tail. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari NUO ERI 1 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice temperament, attractive movement, beautiful head, correct bite, 
elegant neck, compact square body, excellent topline, correct fore and hindquarters, elegant colour, excellent 
coat quality, perfect grooming. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Attractive girl of correct size, type and balance, soft feminine expression, correct neck and 
shoulders, lovely rounded ribs, excellent topline, tailset and tail carriage, very sound mover. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 6.8. Nina Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Avoin, iloinen ja 
touhukas cockerineito, joka on kiinnostunut koirakavereistaan ja tutustuu uteliaana vieraaseen ihmiseen. Haku ja 
laukaus: hyväksytty. Sopivalla etäisyydellä tapahtuvaa erittäin innokasta ja halukasta työskentelyä; käyttää erit-
täin hyvin nenäänsä ja pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa hienoa työtä. Jäljestys: 
hyväksytty. Mille jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen erittäin halukkaasti ja varmasti; kaato löytyy helposti ja se 
kiinnostaa kovasti. Vesityö: hyväksytty. Mille ui halukkaasti ja tuo pukin hienosti rantaan. Tottelevaisuus: hyväk-
sytty. Mille tottelee erittäin hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: parin iloinen yhteistyö ilahduttaa; Millellä on hyvät 
taidot spanielin metsälajeihin. 
 
NESHPO’S OH LA LA Fi & No Mva NO52742/14 s.29.9.2014 i. Se(n) & No Mva Se & No Jva NoJV-12 Carillo 
Clay Clue e. C.I.E Se(n) & No Mva Cockergold Joy To The World kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely head, very nice eyes and ears, compact body, nice angulations, good ribs, very nice coat, 
moves with extension and drive, covering ground, using tail. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari AVO ERI 1 
SA PN2 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely temperament, beautiful movement, 
elegant head, beautiful neck, compact straight body, beautiful front, correct hindquarters, elegant colour, 
excellent coat and grooming. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI 4 SA VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Attractive girl of correct size, type and balance, feminine head and expression, 
excellent neck and shoulders, nice legs and feet, beautifully rounded ribs, correct topline, tailset and tail carriage, 
happy mover; the fourth one moved better and that’s why the order changed. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 6.8. Nina Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Avoin ja iloinen 
nuori cockerityttö, joka suhtautuu hyvin ystävällisesti toisiin koiriin ja tutustuu vieraaseen ihmiseen erittäin avoi-
mesti. Haku ja laukaus: hyväksytty. Pääosin sopivalla etäisyydellä tapahtuvaa, välillä suppeahkoa, hyvin maas-
ton kattavaa innokasta työskentelyä; käyttää vainuaan tehokkaasti ja yhteistyö toimii hyvin; laukauksen jälkeen 
jatkaa hyvää työtä. Jäljestys: hyväksytty. Joy jäljestää pääosin ilmavainua käyttäen varmasti alusta loppuun; 
kaato löytyy ja se kiinnostaa kovasti. Vesityö: hyväksytty. Joy menee hetken epäröityään veteen ja tuo pukin ran-
taan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Joy tottelee erittäin hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Joy on jo varsin pätevä 
metsäkoira ja parin yhteistyö toimii hyvin; toivotan mukavia hetkiä harrastusten parissa. 
 
NESHPO’S QUEEN OF THE NORTH NO53738/15 s.10.10.2015 i. Se(n) & No Mva Se & No Jva NoJV-12 
Carillo Clay Clue e. C.I.E Se(n) & No Mva Cockergold Joy To The World kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent feminine head, correct proportions in skull and muzzle, excellent ears, neck, topline and 
tailset, excellent ribcage, strong back, square, lovely coat, excellent angulations, moves perfect and happily, 
using tail all the time. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good size and proportions, 10 months old typical female, nice head, correct bite, good eyes and ears, 



elegant neck, well muscled body but topline is not straight enough yet, good underline, good fore and 
hindquarters, good coat and colour, excellent grooming. 
 
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 17.1. Viveca Lahokoski AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivis-
rakenteinen, hyvässä lihaskunnossa esitetty tyylikäs narttu, hyvät pään linjat, kaunis kaula ja hyväasentoinen 
lapa, erinomainen selkälinja ja vahva leveä lanne, hyvä raajaluusto, hyvät yhdensuuntaiset takaliikkeet, reippaat 
joustavat sivuliikkeet, kaunis hännän käyttö. 
 
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: Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Blue 
bitch, has length of head, eyes a little loose, straight shoulder, big ribs, overweight, tailset low, rolls when she 
moves with no extension. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminiininen, tiivisrakenteinen lähes neliömäinen kokonaisuus joka tänään hieman tuhdissa kunnossa, 
sievä feminiininen pää, tummat silmät, aavistuksen lyhyt kaula, hyvä selkä, erinomainen eturinta, tänään turhan 
vankka runko, malliltaan hyvä, tiivis vahva lanne, sopiva luusto ja hyvät käpälät, hyvä turkki, varsin tasapainoiset 
kulmaukset, reippaat liikkeet, koira olisi kovasti edukseen hieman hoikemmassa kunnossa, miellyttävä käytös. 
Tammela KR 11.6. Juha Kares AVO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin tasa-
painoinen, mittasuhteiltaan kaunis, erinomaisesti liikkuva narttu, feminiininen viehättävä pää ja ilme, hyvä etu-
osa, hyvä luusto, erinomainen täyteläinen tilava rintakehä, erinomainen turkin laatu, hyvin kulmautunut takaosa, 
todella helpot maatavoittavat ryhdikkäät liikkeet. 
 
NIGHTLANE’S DON’T DO THAT 32364/15 s.29.4.2015 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi & Se Jva Flushing Meadow’s 
Dirac e. Nightlane’s Golden Rose kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi ja koko, riittävä luusto, kaunis pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät kulmauk-
set edessä ja takana, erinomainen turkin laatu, kaunis väri, liikkuu hieman epävarmasti ja aristelee näyttely-
tilannetta. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Bitch of a quite nice type, doesn’t want to be here today, good head, well developed in body, well angulated in 
front, good neck, curves too much over the loin, movement difficult to judge because she doesn’t want to do it. 
 
NIGHTLANE’S GOLDENROSE 53349/12 s.14.9.2012 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lt & Balt Mva TlnW-13 
Fi Jva Skjervtun’s Wanna Be e. Nightlane’s Wildrose kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Raasepori KR 3.7. Johan Juslin AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tilava runko, turhan matalaraajainen, liian kevyellä raajaluustolla, kauniisti laskostetut korvat, kuonon pitäisi olla 
vahvempi, liikkuu hyvin sivusta, vahvat tiiviit käpälät. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja AVO ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bitch of a quite nice type but I would like her with more height of the 
withers when she moves, well angulated at both ends, good body, moves quite well. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 27.8. Anu Kokkarinen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Opri on 
rauhallinen, ystävällinen aikuinen koira; se tulee toimeen kaikkien kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Laajuu-
deltaan hyvää ja itsenäistä, pääosin maavainuista hakua; pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan; laukausta ei juuri 
noteeraa vaan jatkaa sen jälkeen samalla tavalla; nöyrä luoksetulo. Jäljestys: hyväksytty. Rauhallisesti ja varo-
vaisesti jäljelle; Opri työskentelee pääosin maavainulla, kaivaten hieman tukea ohjaajalta; kulma selviää hyvin ja 
kaatoa tutkii innoissaan. Vesityö: hyväksytty. Opri on taitava uimari; tuo pukin rannalle. Tottelevaisuus: hyväk-
sytty. Opri on hyvin ohjaajan hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää rauhallista työskentelyä. 
 
NIGHTLANE’S MAKE DREAMS Fi Jva 12002/11 s.5.12.2010 i. Fi Mva Fi Jva Nightlane's Peacemaker e. 
Nightlane’s Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 12.6. Virpi Solla VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-4 = 42 pist). Alkumakauksen 
tutkittuaan Stella aloittaa mukavavauhtisen jälkityön maa- ja ilmavainua käyttäen; katkokulma (ensimmäinen) 
jäljentekijöiden jälkiä ja toinen ja kolmas kulma tarkasti; makauksista ensimmäinen, toinen ja kolmas merkataan 
vauhtia hiljentäen, mutta niille ei ehditä pysähtyä, neljäs makaus ohitetaan hieman sivusta; Stella tekee muuta-
man pienen lenkin ja piston jäljen sivuun matkan aikana, etenevyyteen niillä on hieman vaikutusta; kaadolle suo-
raan, osoittaa sen ja jää sitä vartioimaan; hyvää jälkityötä tekevä koira hyvässä yhteistyössä koiraansa luottavan 
ohjaajan kanssa, makaukset ja muutamat lenkit tiputtavat pisteitä. Kirkkonummi 7.8. Satu Koski VOI 3 (a-2, b-
3, c-3, d-8, e-3, f-3 = 22 pist). Koira tutkii lähtömakauksen, krepitys edetään ohjatusti, koira etenee maavainui-
sesti ja sopivaa kävelyvauhtia; ensimmäinen ja toinen osuus edetään jälkitarkasti, ensimmäinen kulma selvite-
tään takalenkillä, toinen kulma, jolla katko, tuottaa töitä mutta uusi osuus löytyy laajenevilla lenkityksillä; kolman-
nen osuuden puolivälissä kohdataan marjastajia ja koiranulkoiluttajia, jäljestys jatkuu kehoituksesta mutta häiriön 
vaikutus näkyy jäljestystyössä kolmannella ja neljännellä osuudella tarkastuksina ja ylimääräisinä pyörähtelyinä; 
hieman ennen kolmatta kulmaa koira ajautuu tarkastuslenkillä kauas jäljestä, hukka; matka jatkuu puhtaalta 
jäljeltä, kulma selvitetään takalenkillä, parikymmentä metriä ennen kaatoa koira määrätietoisesti poistuu jäljeltä, 
toinen hukka; osoitetaan puhdas jälki, kaadolle suoraan ja se kiinnosti; makauksista ensimmäinen kävellään yli, 
toinen ja neljäs merkataan nopeasti, kolmas ohitetaan sivusta; osaava jäljestäjä, jolle ihmishäiriöt tuottivat 
tänään päänvaivaa. Ruovesi 2.10. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-9, e-3, f-5 = 44 pist). Hyvin ohjattu 



lähtö, ohjausmatkan jälkeen aloitetaan hyvin etenevä ja tarkka jäljestys, vauhti on jäljestykseen sopivaa; kulmat 
jälkitarkasti ja katkokulma selvitetään laajoin lenkein; makaukset eivät tänään kovin kiinnosta, vain yksi osoi-
tetaan hyvin pysähtyen; kaadolle tullaan jäljen suuntaisesti, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; vain osoittamatta 
jääneet makuut pudottavat huippupisteitä. 
 
NIGHTLANE’S TIGER’S KISS 30463/08 s.3.5.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva HeVW-14 Fenbrook Ain’t No Other e. 
Bleper’s Tattoo kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 24.4. Piia Kairenius VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, Soffi aloittaa määrätietoisen, sopivavauhtisen, pääosin maavainuisen jäljestyksen; kaikki osuudet edetään 
hyvin jäljen päällä, ensimmäisellä osuudella välillä lievästi jäljen molemmin puolin aaltoillen, ensimmäisellä ja toi-
sella osuudella pari pienen pientä pistoa aivan jäljen vieressä oleville riistanhajuille; makauksista ensimmäinen 
vierestä ohi, toinen nopeasti nuuhkaisten, kaksi jälkimmäistä merkkaa hyvin; ensimmäinen kulma takaa kaar-
taen, toinen (jolla katko) veretyksen loppuun ja määrätietoisesti ihmisten jälkiin tukeutuen uudelle osuudelle, 
kolmas kulma tarkistuslenkillä; kaadolle suoraan, pysähtyy ja nuuhkii; oikein miellyttävä mukavavauhtinen ja 
äänetön suoritus parivaljakolta. Pyhtää 15.5. Tuovi Henttu VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-10, e-3, f-3 = 35 pist). Alku-
makuu osoitetaan ja ohjatusti liikkeelle, Soffi jäljestää jarrutettuna sopivaa vauhtia suoraviivaisesti jäljen päällä 
tai sen välittömässä läheisyydessä; koira käyttää pääosin maavainua jäljen selvitykseen, eteneminen on erin-
omaista, paitsi toisen osuuden alussa, jossa koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä, kehoitukset eivät auta ja näin 
tuomitaan ensimmäinen hukka; uuden alun jälkeen erinomainen jäljestys jatkuu loppuun asti; kulmista ensimmäi-
sellä ja kolmannella kulma käännytään tarkkaan sekä toisella kulmalla, jolla katko, Soffi menee veretetyn osuu-
den loppuun ja nopeasti rengastaen ja jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen selvittää katkon; makuista Soffi merkitsee 
hyvin ensimmäisen makuun, toinen ylitetään ja kolmas ja neljäs merkataan nopeasti; kaadolle Soffi tulee suo-
raan ja se kiinnosti. 
 
NORTHWORTH CRASH TEST 18627/12 s.13.1.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Burn Baby 
Burn kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen narttu jonka toivoisin hieman lyhyemmäksi lanneosaltaan, hyvät silmät, vahvat kulmakaaret, 
kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta, hyvä kaula, toivoisin hieman pidemmän rintakehän joka myös 
saisi olla hieman pyöreämpi, riittävä raajaluusto, hieman pehmeä karvapeitteen laatu, liikkuu melko leveästi 
edestä, oikea hännän käyttö. Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, kaunislinjainen, tiivisrunkoinen narttu, erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään 
pituus, hieman voimakkaat otsaluut, hyvät tummat silmät, kuono voisi olla vahvempi, hyvä huulilinja, 
erinomainen eturinta, hyvä rungon tilavuus, hyväasentoinen leveä vankka lantio, tasapainoinen raajarakenne, 
hyvin kaunis turkki ja hapsut, tasapainoiset tehokkaat liikkeet, kauniisti kannettu häntä. Kangasniemi KR 5.5. 
Lena Danker AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias tyylikäs narttu joka antaa 
hieman pitkän vaikutelman, oikean mallinen pää, kaunis ilme, purenta ok, hyvä huulilinja, hyvin kulmatunut 
edestä ja takaa, hyvä rintakehän muoto, hivenen pitkä lanneosa, hyvä lantio, hyvät käpälät, sopiva luusto, liikkuu 
reippaasti hyvällä askelpituudella, selkä saisi kiinteytyä, miellyttävä luonne. 
 
NORTHWORTH DRAMA WITH STYLE 23584/15 s.20.1.2015 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth 
Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vuoden ikäi-
nen, erittäin hyvin kehittynyt tasapainoinen nuori narttu, pehmeäilmeinen pää, kaunis kaulan kaari ja hyvä-
asentoinen lapa, hyvä selkälinja ja leveä lanne, voimakkaat takakulmaukset, erinomainen turkki, hyvät yhden-
suuntaiset takaliikkeet, miellyttävät sivuliikkeet, tarvitsee vielä lisää itseluottamusta. Tampere KV 30.4. Annika 
Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kunde ha lite mer längd i huvudet, 
utmärkt front, välkroppad, härligt bredd även i kors, ytterst välskött päls, låga parallella hasar, aktiv i rörelse. 
Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Black bitch, 
feminine soft expression, lovely eye, muzzle and skull well in balance, well set shoulder, cobby body, big ribs, 
happy in ring, moved well. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen tyyppi, tiivis kokonaisuus, kaunis feminiininen pää ja ilme, sulava ylälinja, erinomainen etu-
rinta, hyvä rungon malli, sopiva luuston vahvuus, erinomaiset kulmaukset, kaunis turkki, tasapainoiset liikkeet, 
vielä hieman ujo käytös, hieno kokonaisuus muuten. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä NUO ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, viehkeä pää ja ilme, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, 
hieno ylälinja, todella hyvä etuosa, hienot tassut, erinomainen rintakehä, vanttera runko, hyvä takaosa, hieman 
leveät etuliikkeet, hyvä sivuaskel, voisi olla reippaampi. 
 
NORTHWORTH EXACT SO ELEGANT Fi & Lt Mva MV-14 36299/12 s.24.4.2012 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-
06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Manaca’s Yester Year kasv. Nina Kauhanen 
Taipumuskokeet: Pielavesi 23.7. Kati Huovila SPA 1. 
 
NORTHWORTH HEAT THE SHOT 56846/15 s.29.10.2015 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Northworth Shot Too 
Hot kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very well made bitch of excellent confirmation throughout, pretty head with good eye and expression, 
excellent reach of neck set in well placed shoulders, well sprung ribs, good hindquarters, moves soundly. 
 



NORTHWORTH JUICY ALMOND 20933/10 s.19.1.2010 i. Help's Cappucino e. Northworth New Target kasv. 
Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävä 
vankka narttu, hyvät pään linjat, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hieman raskaat lavat, hyvä selkälinja seis-
tessä, kokoon sopiva luusto, leveät takaliikkeet, ryhdikkäät sivuliikkeet. Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila KÄY 
ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu jolla hyvän mallinen pää, 
kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko, ylälinja ja luusto, hieman laineikas karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä 
käytös. Akaa RN 5.5. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen 
narttu, selvä sukupuolileima, ei parhaassa karvapeitteessä, hieman kapea kuono-osa, melko yhdensuuntaiset 
pään linjat, hyvä eturinta ja kulmaukset, oikea ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, hieman pitkä lanneosa, hyvät taka-
liikkeet, heittävät etuliikkeet. Mikkeli RN 11.6. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen mallikas narttu jolla hyvä raajarakenne, sopivat kulmaukset, erittäin hyvä etu-
rinta, riittävästi kaula, vähän kevytkuonoinen pää jossa loiva otsapenger, liikkuu erittäin hyvin kaikista suunnista 
katsottuna, tarpeeksi tiivis ylälinja. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka KÄY ERI 1 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, good neck, level topline, little long in loin, nice angulations, good 
coat, moving soundly with extension and drive, using tail. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka KÄY ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniit linjat, kapea pää, voisi olla voimakkaampi, erinomainen kaula ja ylälinja, 
hyvin kulmautunut, hyvin kaartuneet kylkiluut, tänään hieman ylipainoa, lyhyt leveä lanne, liikkuu hyvin. Pori KV 
31.7. Jose Homem de Mello, Portugali KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice feminine 
head, nice reach of neck, deep chest, strong ribcage, nice topline, sufficient rear angulation, moves with a nice 
drive. Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu 
jolla oikeat mittasuhteet, hyvän mallilnen pää, kaunis ilme ja kaula, erittäin hyvä runko, ylälinja ja takaosa, etu-
rintaa voisi olla enemmän, karva ei parhaimmillaan, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Heinola KR 21.8. Laszlo 
Erdös, Unkari KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sehr gut proportioniert Hündin, 
korrekt Hals, korrekt Oberlinie, genugend Winkelungen vorne und hinten, gute Temperament, gute Bewegung. 
 
NORTHWORTH JUMPER JUST FITS Fi Mva EeV-16 18959/13 s.29.1.2013 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva Ur JMva 
MV-05 V-09 PMV-09 MVV-12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Chancon d’Amour 
kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Mikkeli RN 11.6. Elena Ruskovaara AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva-
runkoinen, varmaraajainen, hyväluustoinen kokonaisuus, voisi olla tiiviimpi mittasuhteiltaan, kesäkarva, täyte-
läinen pään malli, vahva kallo, vähän lyhyt kuono, yhdensuuntaiset liikkeet, liikkuu reippaasti ja ponnekkaasti 
myös sivusta katsottuna, esitetään hyvin. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Strong girl of correct size, type and balance, feminine head and expression, excellent 
neck and shoulders, nice legs and feet, super rounded rib, correct topline, tailset and tail carriage, sound mover. 
Joensuu RN 3.9. Jouko Leiviskä AVO ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Upea, hieman kookas mutta hyvin narttumainen, ihana kaula ja ylälinja, erinomainen luusto, 
hieman voimakkaat posket, kaunisilmeinen pää, upea runko, erittäin hyvässä kunnossa, ihana kiiltävä turkki joka 
oikean laatuinen, upea leveä reisi, hyvin rodunomainen kokonaisvaikutelma, kauniit käpälät, kauniit maa-
tavoittavat rodunomaiset liikkeet, esiintyy erinomaisesti, ilo arvostella. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, 
Norja VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful bitch which warms my heart, 
thank you for coming, excellent outline, stands and moves like a mannequin, one of the very best. Jyväskylä KV 
12.11. Nelson Segala, Brasilia VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Encantadora de 
color rojo, muy buena cabeza, craneo algo largo y ancho, muy buenas angulaciones anteriores, muy buenos 
huesos, excelente arco de costillas, excelente grupa, muy buen estado, buen temperamento, se mueve 
tipicamente como un cocker, muy buen caracter. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja VAL ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely well proportioned bitch, excellent neck placement, balanced 
front and hind angulation, strong backline, good deep ribcage, strong legs and feet, well prepared coat, excellent 
cocker movement. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Narttumainen, riittävän kompakti, hyvä pää ja ilme, saksipurenta, erinomainen ylälinja ja häntä, oikea 
rintakehän muoto, hyvin kulmautunut, upeat liikkeet, erinomainen karva. 
 
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: Joensuu KV 28.5. Virpi Montonen VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomaista tyyppiä oleva hyvin kaunislinjainen narttu jolla hyvin miellyttävä pää ja ilme, rittävä kaula, 
lavat voisivat olla viistommat, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä rungon vankkuus, erinomainen ylälinja joka 
säilyy myös liikkeessä, liikkuu tasapainoisesti ja ryhdikkäästi, käyttää hyvin häntää, upea karvan laatu ja 
näyttelykunnostus. Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Utmärkt helhet, välformat feminint huvud med bra bett, fina ögon, utmärkt hals och rygg, välansatt 
svans, bra vinklar, rör sig väl från sidan, lite tätt fram. 
 
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: Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good size of bitch with beautiful balance throughout, very feminine head with lovely kind eye and 
soft expression, good reach of neck set in well placed shoulders, excellent depth of chest, short coupled body 
with good strength of lines, powerful hindquarters that she uses to advantage on the move, very sound mover 



with excellent reach and drive. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä AVO ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, viehättävä pää ja ilme, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, 
kaikin puolin mallikas runko ja hyvin kulmautunut, hyvässä karvassa, tiiviit tassut, vetävä askel ja iloinen käytös, 
hyvä häntä. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia AVO ERI 3 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Tipica hembra de color roja, feminina y balancenda, excelentes proporciones de cabeza, dulce 
mirada, correcto y excelente anteriores, desechedeo arco de costillas, excelente grupa y angulaciones 
posteriores, movimiento tipico, excelentes condiciones para su edad. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, 
Espanja AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty well proportioned bitch, lovely head and 
expression, well placed neck and well placed shoulders, balanced angulations, strong backline, good legs and 
feet, merry cocker movement. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO ERI 2 SA PN2 VACA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Beautifully made bitch, true substance and proportions, clean cut classic head, 
balanced front and rear without any exaggeration, true type, lovely coat, covers the ground well, happy cockery 
movement. 
 
NORTHWORTH ORIGIN OF CHANEL Fi Mva 39107/13 s.24.5.2013 i. Backhills Scandinavian Style e. 
Northworth Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Reisjärvi RN 14.5. Paula Rekiranta AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Kaunis tasapainoinen narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään malli, aavistuksen takaluisu 
kallo, miellyttävä ilme, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, hyvä luusto, kulmaukset ja 
käpälät, kauniisti kunnostettu oikealaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, oikea iloinen cockeriluonne. Joensuu KV 
28.5. Virpi Montonen AVO ERI 1 SA PN2 SERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi ja kokonaisuudessaan hyvin ihastuttava narttu jolla on hyvät mittasuhteet, hyvin kaunisilmeinen pää, lavat 
saisivat olla viistommat ja eturinta selvempi, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen rungon vankkuus, liikkuu 
tasapainoisesti erinomaisella ryhdillä ja säilyttää tiiviyden myös liikkeessä, tiptop näyttelykunto ja upea turkin 
laatu. Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Utmärkt helhet, fint tikhuvud, bra bett, bra mörka ögon, utmärkt hals och rygg, bra vinklar, rör sig 
mycket bra, utmärkt päls. Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari AVO ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, toivoisin yhdensuuntaisemmat pään linjat, löysää kaulan-
alusnahkaa, viiksikarvat puuttuvat, hyvä purenta, hyvä kaula ja etuosa, tilava runko, vähän pitkä lanneosa, oikein 
kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin, käyttää häntää rodunomaisesti. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta 
AVO ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, sievä narttu jossa hyvä 
vahvuus, hyvä narttumainen pää, hyvä kaula, tasapainoisesti kulmautunut, voimakas luusto, vankka hyvä runko, 
ei parhaassa karvassa tänään, hyvä luonne, liikkuu hyvin. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka 
AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent cockery type, very nice 
eyes and ears, compact body, level topline, excellent ribs, angulations, elbows and hocks, coat in super 
condition for show, moves freely, covering ground very easily, using tail. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko AVO 
ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen narttu, hieman takaluisu kallo-osa ja syvällä 
olevat silmät, hyvä ylälinja, hyvä etuosa ja runko, hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaa ja matala kinner, liikkuu 
suht hyvin kauttaaltaan mutta pitäisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä, hyvä turkin laatu. Kemi KV 24.7. 
Vilmos Kardos, Unkari AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful 3 years old black 
female, lovely temperament, beautiful head, elegant neck, compact body, correct strong legs, correct tail, 
excellent coat quality, perfect grooming. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo VAL ERI 1 SA PN3 VACA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, vahvat leuat, hyvä kuono, hyvä etu-
rinta, lavat saisivat olla viistommat, hyvä rintakehä, erinomainen lantio, hyvät takaraajat, hyvä karva, hyvät taka-
liikkeet, hieman korkeat etuliikkeet. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro VAL ER1 1 SA PN3 VACA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, excellent type and size, presented in excellent coat condition, very 
beautiful head and expression, well set ears, excellent neck, topline and tailset, very well angulated and bodied, 
excellent temperament, moves a bit close behind, moves typically enough but needs more power in her steps. 
Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive girl of 
excellent type, size and balance, beautiful head and expression, excellent neck and shoulders, nice legs and 
feet, lovely rounded ribs, correct topline, tailset and tail carriage, erratic mover, beautifully presented. 
Taipumuskokeet: Pielavesi 23.7. Kati Huovila SPA 1. 
 
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 17.1. Viveca Lahokoski AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Vankka, hyvin kehittynyt feminiininen narttu jolla erinomaiset pään linjat, kaunis kaula, hyvä-
asentoinen lapa, erinomainen rungon täyteläisyys ja hyvä tiivis lanneosa, erinomainen reisi, hyvä raajaluusto, 
leveät takaliikkeet, reippaat sivuliikkeet ja hyvä ryhti, miellyttävä käytös. Lahti KV 2.4. Johan Juslin NUO ERI 1 
SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Klassinen narttu jossa sopivasti tilavuutta, 
voimakkuutta ja iloisuutta, osaa liikkua rodunomaisesti. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO 
ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Härlig tik, vackert huvud, fint 
uttryck, välkroppad, stark över kors, utmärkt svans, ytterst välskött päls, rör sig lätt och flexibelt, full av cocker 
attityd. Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada AVO ERI 1 SA PN1 ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Black bitch, beautiful condition, very feminine expression, deep lip, arched neck, well laid back 
shoulder, big ribs, big ears, very cobby, moves sound coming and going. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä 
AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, 
viehättävä feminiininen pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä runko, vahva lanneosa, 



riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä turkin laatu, tiiviit käpälät, tasapainoiset reippaat liikkeet, iloinen 
häntä ja reipas käytös. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, miellyttäväilmeinen pää, otsapenger voisi olla selvempi, 
erinomainen lapa ja etukulmaukset, ihana runko ja rintakehän mitta, erinomainen leveä reisi, seisoo kauniisti 
raajoillaan, erinomainen karvan laatu, lähes täydellisyyttä hipova näyttelykunnostus, esiintyy pirteästi, liikkuu 
hyvällä askelpituudella säilyttäen ryhtinsä. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka AVO ERI 2 SA PN2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kauniit linjat, ihastuttavailmeinen pää, upea kaula, säkä ja selkälinja, hyvin 
kulmautunut etu- ja takaosa, vankka runko, liikkuu kauniilla sivuaskeleella. Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borre-
gaard Madsen, Tanska AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely overall 
picture, feminine head, nice expression, correct proportions in head, correct bite, correct length of neck, super 
strong topline, well developed in chest and body, well sprung ribs, well angulated behind, lovely coat and coat 
structure, excellent mover, good front and rear reach. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari AVO ERI 2 SA 
PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent elegant appearance, really feminine cocker, feminine 
head with not parallel head planes, cockery expression, excellent angulations, very good elbows under body, 
parallel legs, good forechest, excellent topline, very cockery croup, excellent coat in show condition, good static 
balance on table, cockery movement with good balance, good temperament. Porvoo KR 11.9. Rune 
Fagerström AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, hyvin tasapainoinen 
kokonaisuus, hyvin kaunis profiili, erittäin kaunis pää jossa oikeat pituuslinjat ja ilme, melko pitkä kaula joka liittyy 
hyvin lapoihin, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä rintakehä jossa hyvä tilavuus ja pituus, leveä 
lihaksikas takaosa, hyvä matala kinner, erinomainen luusto, raajat ja käpälät, liikkuu hyvin, erinomainen luonne. 
 
NORTHWORTH TIMBER TOOL 31765/14 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: Tammela KR 11.6. Juha Kares AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas, tänään ei 
parhaassa näyttelykunnossa oleva hieman tuhti narttu, hyvä purenta, kauniit silmät, kallo-osa voisi olla hieman 
parempi, hieman etuasentoiset lavat, hyvä luusto, kauniit mittasuhteet, tänään hieman kihartuva turkki, kiva 
narttu joka voi saada parempia palkintoja kun on näyttelyiskussa, hyvin esitetty. 
 
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 17.1. Viveca Lahokoski NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs 
ja laadukas nuori narttu, hyvät pään linjat, erinomainen kuono-osan pituus, kaunis kaulan kaari ja hyvä-
asentoinen lapa, vahva selkälinja ja leveä lanneosa, kokoon sopiva raajaluusto, voimakkaat takakulmaukset, 
tehokkaat yhdensuuntaiset takaliikkeet, tasapainoiset vapaat sivuliikkeet. 
 
OAKHILL ACADEMY MYSTERY FOOTSTEPS 32260/14 s.4.5.2014 i. Brentpool’s Rhythm And Blues e. 
Northworth Go Go Go kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Rantasalmi KR 2.7. Pirjo Aaltonen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilava-
runkoinen narttu, hieman tuhti mutta kauniissa näyttelykunnossa, oikeat mittasuhteet, selvä sukupuolileima, 
hyvät pään linjat, kuono voisi olla täyteläisempi, hyvä hännän kiinnitys, käyttää häntäänsä iloisesti, liikkuu sivusta 
hyvällä askeleella, hieman pehmeyttä selässä, hyvät edestakaiset liikkeet, oikea karvan laatu; myöhästyi, vain 
laatuarvostelu. Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, sievä pää, aavistuksen kevyt kuono, erinomainen eturinta ja 
tilava runko, sopiva luusto ja kulmaukset, kaunis turkki, reippaat ulottuvat liikkeet, iloinen rotutyypillinen käytös. 
 
OAKHILL ACADEMY NITTY GRITTY 53339/14 s.6.10.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & 
Nl & Balt Mva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 Coastline Johnny B.Good e. Oakhill 
Academy Darling Companion kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Rantasalmi KR 2.7. Pirjo Aaltonen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvän 
sukupuolileiman omaava narttu, hieman pehmeäselkäinen, oikeat mittasuhteet, kuono-osa voisi olla täyteläi-
sempi ja pään linjat yhdensuuntaisemmat, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä eturinta, oikea karvan laatu mutta 
tänään hieman niukka, hyvä hännän kiinnitys, voisi esittää liikkeensä vapaammin, liikkuu kuitenkin hyvällä aske-
leella halutessaan. Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä NUO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi ja koko, samoin mittasuhteet, hyvä pään pituus ja miellyttävä ilme, kaunis kaula ja 
ylälinja, erinomainen runko, sopiva luusto ja tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, reipas 
käytös, ei päästä esittäjäänsä helpolla, hyvä turkin laatu. 
 
OAKHILL ACADEMY ODDS AND ENDS 47370/15 s.16.8.2015 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Oakhill 
Academy June Carter kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Rantasalmi KR 2.7. Pirjo Aaltonen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvän 
sukupuolileiman omaava narttu, rungoltaan vielä aikaa tarvitseva, liikkuessa käyttää häntäänsä hyvin, tyypillinen 
pää, hyvät korvat, kovin niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä karva, liikkuu hyvin edestä ja takaa, 
aikaa tarvitseva. Mikkeli RN 6.8. Riitta Niemelä JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminii-
ninen, mittasuhteiltaan oikea, sopiva koko, sievä nartun pää, hieman kevyt kuono, kauniit tummat silmät, hyvä 
kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko joka saa vielä vahvistua, riittävä luuston vahvuus, hyvin 
kulmautunut takaa, niukemmin edestä, kaunis turkki, koira joka vaatii aikaa ja lisää kokemusta. 
 



OAKHILL ACADEMY PICTURE PERFECT 10062/16 s.13.11.2015 i. Fi & Ru Mva Cara’s Jedediah e. 
Northworth Go Go Go kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Rantasalmi KR 2.7. Pirjo Aaltonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Rungoltaan hyvin kehittynyt narttupentu, selvä sukupuolileima, kuono-osa saa vielä täyttyä, kaunis ilme, hyvin 
kulmautunut takaa, riittävästi edestä, hieman ulospäin kiertyvät etukäpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu sivusta 
hyvällä askeleella mutta saa vielä vapautua esittämään liikkeensä. 
 
OCCIS ANCUM Se(n) Mva SE25370/2014 s.13.4.2014 i. C.I.E VDH Mva Zodiac Black Petrs e. Se(n) Mva Occis 
Ballyliffin kasv. Britta Dafgård, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö 25.9. Diane Stewart-Ritchie, Irlanti AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Really gorgeous head, lovely eye, good earset, good post sternum, tight in front, ok shoulder, carries too 
much weight, in good muscle, really good croup, strong over the croup, deep chest, really nice type, moves well 
coming and going, could make a nice picture if she didn’t carry so much weight. 
 
OCCIS JUST FOR YOU SE32515/2015 s.2.6.2015 i. Se(n) Mva Occis Dream Mile e. Occis Hold Me Now kasv. 
Britta Dafgård, Ruotsi 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen 
hyvin kehittynyt, feminiininen ja erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, kaunisilmeinen pää jossa hyvä pituus, 
erinomainen kaula, selkälinja ja hännän kiinnitys, hyvä reisi ja kinnerkulma, yhdensuuntaiset takaliikkeet, astuu 
hieman ristiin edestä, ryhdikkäät sivuliikkeet, mielyttävä käytös. Eckerö 25.9. Diane Stewart-Ritchie, Irlanti 
NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Really lovely head, little bit 
throaty, little bit steep in shoulder, good enough front, super croup, good ribs, a little bit long in loin, excellent 
face, really tidy going away, incorrect tail carriage, really like the type. 
 
OLIPA’S NOCTURNE 20242/15 s.11.2.2015 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Fi Jva Olipa’s 
Filiola kasv. Liisa Pajala 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori 
narttu jolla hyvän mallinen pää ja kaunis ilme, hyvin kehittynyt runko, hyvä ylälinja, sopivasti kulmautuneet raajat, 
erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Imatra 28.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Janakkala 1.6. Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist). Tellulle osoitetaan alkumakaus ja se aloittaa 
rauhallisen jäljestyksen; jo heti jäljen alussa oli havaintoja riistasta ja sekös pyöritti jäljestäjää ja hidasti muuten-
kin rauhallista etenemistä; ennen osuuden puolta väliä otettiin paluujälki, palautettiin ja taas hetken päästä sama 
toistuu, pyörähdysten päätteeksi paluujälki; otetaan uusi lähtö, tullaan kulmalle, makaus osoitetaan pysähtyen ja 
aloitetaan toinen osuus; alkuosalla runsaat pyörimiset eikä jälki enää omatoimisesti löydy, palautetaan jäljelle ja 
koe keskeytetään; tullaan harjoitellen kaadolle; tänään runsaat riistan jäljet aiheuttivat Tellulle päänvaivaa. 
Espoo 2.10. Jukka Kuparinen AVO 0 (0 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
 
OLIPA’S TOCCATA 13233/13 s.13.12.2012 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. Fi Jva Olipa’s Filiola kasv. Liisa 
Pajala 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 15.5. Riitta Helle AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Koiralle osoite-
taan alkumakaus, mikä tutkitaan huolellisesti ja sitten ohjaten rauhallisesti matkaan, koira jäljestää joko aivan jäl-
jellä tai aaltoillen jäljen välittömässä läheisyydessä; ensimmäisellä osuudella tehdään pari pientä tarkistuspistoa 
ja toisella osuudella yksi hiukan isompi, kolmas osuus ilman tarkisteluita; ensimmäinen kulma noin liinan mittai-
sella takapistolla ja makuu hienosti merkaten, toinen pyörähdetään makuun ympäri ja makuu merkataan taas 
hienosti; kaadon lähestyessä tuuli tuo tuoksun sorkasta ja haarukoidaan ilmavainulla; hieno rauhallinen suoritus 
nuorelta jäljestäjältä. Luumäki 7.8. Asko Kukkola ALO 1 (a-6, b-8, c-8, d-14, e-3, f-4 = 43 pist). Iines haluaa 
nopeasti lähteä jäljelle ja meinaa ohittaa lähtömakauksen, mutta ohjaaja kiinnittää koiran huomion lähtömakauk-
seen, mistä johtuen lähtömakaus tutkitaan antaumuksella; hyvin ohjatun lähtömatkan jälkeen Iines lähtee nopea-
vauhtiseen, etupäässä maavainuiseen jäljestykseen; ensimmäisellä osuudella tehdään kolme tarkistuslenkkiä 
jäljen sivuun, muutoin hyvin kulmalle, missä makaus merkataan erittäin hyvin; tarkasti toiselle osuudelle, mikä on 
tasaista mäntymaastoa, kahdella tarkistuslenkillä hyvin kulmalle, missä jälleen makaus merkataan erittäin hyvin; 
viimeinen osuus on jäljestykseltä kaikkein paras, koska osuus jäljestetään hyvin kaadolle, minkä osoittaa selväs-
ti; Iines on herkkä liinalle, mikä ilmenee nopeana reagoimisena kun liina tarttuu oksiin tai jää ohjaajan jalan alle, 
aina Iines pystyy kuitenkin kasaamaan itsensä ja jatkamaan jäljestystyötä; Iines kyllä osaa ja haluaa jäljestää, 
mutta tänään kokonaisuuteen ja pisteisiin vaikuttaa ensimmäisen ja toisen osuuden tarkistuslenkit. 
 
PENNWICK ENDLESS STORY 10773/14 s.22.11.2013 i. Apelhöjdens Othello  e. Fi Mva Pennwick After All 
kasv. Riikka Teikari 
Taipumuskokeet: Pöytyä 10.9. Jan-Gunnar Rönnblad 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: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Substantial bitch, scores for her overall balanced construction, pleasing head and kind eye, excellent 
layback of shoulder and return of upper arm, excellent bone, really good strength of ribs and shortness of loin, 
good width of hindquarters, very happy and sound mover. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen KÄY ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunisilmeinen pää, otsapenger voisi olla 



selvempi, turhan pysty lapa, ok eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, ihana runko, erinomainen leveä reisi, 
matala kinner, hyvä turkin laatu, liikkuu riittävällä askelpituudella säilyttäen ryhtinsä. Mäntsälä KR 17.7. Jessie 
Borregaard Madsen, Tanska KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bitch of correct type, 
excellent head with correct proportions and eye shape and correct bite, enough neck, well developed forechest, 
a little heavy over the shoulder, good length of body, well set tail, well angulated behind, good feet, a bit short 
steps in front and rear. 
 
PENNWICK GOSSIP GIRL 37069/15 s.5.6.2015 i. Brumla Andraste e. Pennwick Darfur’s Spring kasv. Riikka 
Teikari 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Attractive bitch, scores for her lovely flat excellently conditioned coat, feminine head and kind eye, would like 
more layback of shoulder and return of upper arm, good development of ribs but would like shorter loin, good 
width of quarters, on the move was merry and outgoing, would like lower tail carriage and more width behind. 
Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine, nice expression, correct bite, lovely eye colour, still needs to develop more depth in body, enough 
spring of ribs for the age, well set tail, well angulated behind, moves of for the age, a little proud of her tail. 
 
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: Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
narttumainen kokonaisuus joka voisi olla hieman vahvempi ja jolla saisi olla voimakkaampi pää, hyvät taka-
kulmaukset, kovin raskaat lavat josta johtuen näyttää eturaskaalta, keskivahva luusto, riittävä runko, ei parhaas-
sa karvassa tänään, liikkuu hyvin mutta liikkeessä laskeva ylälinja. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, 
Kreikka VAL ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head, correct eyes and 
ears, very nice neck, ribs, angulations and elbows, good coat, moves nicely with extension and drive covering 
ground easily and using tail all the time. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko VAL ERI 1 PN3 VASERT VACA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää, otsa-
penger voisi olla voimakkaampi, tummat silmät, pysty lapa, hyvä olkavarsi ja eturinta, hyvä runko ja hyvin 
kulmautunut takaosa, liikkuu suhteellisen hyvin kauttaaltaan. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia VAL ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive girl of correct size, type and balance, feminine head and 
expression, correct neck and shoulders, enough bone, nice feet, correct topline, tailset and tail carriage, very 
sound mover. 
Taipumuskokeet: Kolari 19.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen ja avoin, 
suhtautuu toisiin koiriin uteliaasti ja ihmisiin hyvin avoimesti. Haku ja laukaus: hyväksytty. Sopivalla etäisyydellä 
halukasta ja vauhdikasta hakua, maa- ja ilmavainuista; pilliohjauksella siksak-kuvio ohjaajan edessä; laukausta 
ei pelännyt, hakukuvio jatkui. Jäljestys: hyväksytty. Tarkkaa, maavainuista, reipasvauhtista jäljen päällä jäljestä-
mistä; nuuhki fasaania. Vesityö: hyväksytty. Rauhallisesti veteen, kapula suuhun ja rantaan. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: ohjaaja ohjaa koiraansa rauhallisesti mutta määrätietoisesti; 
oikein mukava kokonaisuus. 
 
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: Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years 
old, good size and proportions, a little bit too heavy, living in a good kitchen, feminine head, dark eyes, complete 
scissor bite, well set ears, a little bit long, good neck, shoulder and topline, correct tail, very well angulated, good 
bone and feet, strong body, moving well. 
Rallytoko: Vantaa 26.6. Hannele Pirttimaa AVOHYV (87 pist). 
 
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: Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical 
female of the breed, very nice head and expression, good length of neck, good proportions, deep chest, good 
coat quality, moves well, excellent temperament. 
 
PIHKA PAHKAN LAVENTELI 52189/13 s.7.10.2013 i. Northworth Jacket Of Jaeger e. Fyr-Dane Let’s Go Helen 
kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Rantasalmi KR 2.7. Pirjo Aaltonen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tänään niu-
kassa karvapeitteessä esitetty narttu joka köyristää herkästi ylälinjaansa, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuoli-
leima, tyypillinen pää ja ilme, hyvä runko, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin takaa ja 
edestä. Joensuu RN 3.9. Jouko Leiviskä AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Matalahko, kookas, 
pitkähkö narttu, kaula voisi olla pidempi, erittäin kauniit silmät, hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, kuono-osan 
tulisi olla täyteläisempi, suorat lavat, kevyehkö luusto, turhan lyhyt rintakehä, pitkähkö lantio, riittävästi kulmau-
tunut takaa, villava turkin laatu, toivoisin tehokkaammat liikkeet ja paremman ylälinjan, erittäin positiivinen 
luonne, esiintyy hyvin. 
 
PIHKA PAHKAN MYSTEERI 48810/14 s.12.9.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Pihka Pahkan 
Kaunis Kaaos kasv. Sari Airaksinen 



Näyttelyt: Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typical female of the breed, very nice head and expression, good length of neck, a bit long in loin, correct front 
and back angulation, moves well, good temperament. 
 
PIHKA PAHKAN NOMPARELLI 15449/16 s.17.1.2016 i. Lv JMva HeJW-13 LvJV-14 Mc Quinn’s Eightmile e. 
Pihka Pahkan Kaunis Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali PEN 1 KP ROP-pentu BIS4-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 8 months, lovely head with good tan marks, correct bite, stop could be little bit more 
marked, excellent neck, well angulated in front, good bone, nice feet, excellent ribcage, good proportions in 
body, well angulated behind, moves well with good tail carriage and happiness. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo 
Viirtelä JUN ERI 1 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, viehättävä pää ja 
ilme, tummat silmät, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, kaunis ylälinja, erinomainen etuosa, tiiviit tassut, hieno 
rintakehä ja täyteläinen runko, hyvä häntä ja takaosa, kauniissa karvassa, astuu vielä edestä ristiin, hyvä askel-
pituus, reipas käytös. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, otsapengertä voisi olla hieman enemmän, kauniit silmät ja 
korvat, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä turkin laatu, 
erittäin kauniit tan-värit, kauniit sivuliikkeet mutta hieman ahtaat takaliikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, 
Unkari JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well made pretty bitch, sweet head, very nice front, 
roomy ribcage, firm topline, excellent tailset, well bent stifles, well let down hock, excellent coat and colour, 
moves well, a bit arched topline in movement. 
 
PITAHAYA AURINKOTUULI 25984/15 s.27.3.2015 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. Asvina 
Holy Core kasv. Anne Lehmijoki 
Näyttelyt: Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén JUN HYL. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi feminii-
ninen nuori narttu joka antaa mittasuhteiltaan hieman pitkän vaikutelman, kaunis ilme, tummat silmät, pää saa 
iän myötä vielä täyttyä, valitettavasti kaksi alahammasta alapurennassa, riittävä kaulan pituus ja etukulmaukset, 
rintakehä hieman kesken kehityksen, pitkä lanne, hyvä lantio, hieman kevyt luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti 
hyvällä askeleella, hyvä karvan laatu, iloinen käytös. 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 8.10. Arja Jauhiainen ja Anne Kuivinen 
 
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: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet sekä luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta ja 
rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen turkin laatu, hyvät 
tasapainoisest liikkeet, käyttäytyy hyvin. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type of the breed, feminine head, nice expression, correct length 
of neck, correct topline, correct back angulations, good chest, moves well, good temperament. Mäntsälä KR 
17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine 
bitch, good proportions, correct head, feminine expression, correct teeth, nice neck, well placed shoulders, well 
developed chest and body, strong feet, correct tailset, moderately angulated behind, ok movements. Helsinki 
KV 10.12. Merja Ylhäinen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät 
mittasuhteet ja riittävä luusto, kaunis pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, kulmauksia voisi 
olla hieman enemmän sekä edessä että takana, aavistuksen pehmeä turkin laatu, liikkuu hyvin. 
 
PRETTY FLOWER’S FOREVER AND A DAY 54535/15 s.18.10.2015 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark 
Sinning Musk e. Pretty Flower's Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very promising puppy, scores for her strength and shortness body, very pleasing in head with 
melting expression, excellent substance for her age, excellent substance for her age, would like a little more 
front angulation, very good depth of body and rear angulation, very good width behind, excellent coat quality at 
this age, on the move showed very good and busy character. Riihimäki KV 4.9. Reia Leikola-Walden JUN ERI 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Täyteläinen, mittasuhteiltaan oikea juniori jolla kauniit linjat seistes-
sä, naisellinen pää johon toivoisin hieman pituutta ja otsapengertä, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja runko, 
yhdensuuntaiset liikkeet, liikkuu rodunomaisesti, pyöristää vielä hieman ylälinjaa liikkeessä, lupaava turkki, 
iloinen luonne. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 10 kk, erittäin hyvin kehittynyt, tasapainoinen juniori, kaunis hyvän mallinen pää, kauniit tummat 
silmät, hyvä ilme, erittäin hyvät rungon mittasuhteet, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, 
hyvä vahva ylälinja, erinomainen luusto, hyvät tiiviit käpälät, hyvä lantio, vaivattomat maatavoittavat liikkeet, 
käyttää häntäänsä hyvin, lupaava juniori. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautifully balanced bitch of good type, lovely bone and substance for her 
age, bestens head with very typical outlook, very clean over the neck and shoulder, excellent spring of rib, well 
developed quarters, sound and happy mover. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen JUN ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet sekä luusto, kaunis feminiininen pää ja ilme, 
hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä-
laatuinen musta karva, liikkuu muuten hyvin mutta pyöristää selkää liikkeessä. Helsinki KV 11.12. Attila 
Czegledi, Unkari JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice moderate bitch, balanced front and 



rear, good ribcage for her age, strong enough bone, neat feet, lovely coat, grooming should be better, sound 
mover. 
 
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 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very attractive free moving bitch who just needs to strengthen in body all through, feminine head and kind 
expression, could have more layback in shoulder, good upper arm, short in body and loin, needs time to fully 
develop, well angulated hindquarters, correct silky coat well presented, on the move very happy and outgoing, 
needs to develop all through to become to her best. 
 
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: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy bitch, scores for her strength of ribs, attractive head and kind eye, would like a little more length of neck 
and layback of shoulder, good upper arm, very well developed in ribs but could be shorter in loin, good correct 
silky coat, on the move was happy and outgoing but could be tighter in front and wider in back. 
 
PRETTY FLOWER’S ROYAL CLASS DIVA 22559/12 s.18.2.2012 i. Bleper’s Take’s Two To Tango e. Pretty 
Flower’s Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka narttu 
joka voisi olla hieman kevyemmässä kunnossa, kaunisilmeinen pää, hieman raskaat lavat ja pehmeyttä 
selkälinjassa, leveä lanneosa, riittävät takakulmaukset, hieman painuneet ranteet, liikkuu kinnerahtaasti, reippaat 
sivuliikkeet. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski AVO ERI 2 SA VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kaunis, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, hyvä kuono-osan pituus, kaunis kaulan kaari, hyvä 
rungon täyteläisyys, hieman ulkokierteiset eturaajat, hyvät takakulmaukset, erinomainen raajaluusto, tehokkaat 
takaliikkeet, ryhdikkäät sivuliikkeet, hyvä hännän käyttö. Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila AVO ERI 1 SA PN3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen narttu, erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, erittäin 
kaunislinjainen ja kaunismuotoinen pää, kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyväasentoiset raajat, oikean malli-
nen runko, hieman lyhyt pysty olkavarsi, hyvä luusto, oikea-asentoinen lantio ja hyvä hännän kiinnitys, hyvä-
laatuinen turkki, vapaat liikkeet, voisi olla hieman tiiviimpi, miellyttävä luonne ja esiintyy kauniisti. Tampere KV 
30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt huvud och 
uttryck, mycket bra bröstkorg, lite lång i länden, breda lår, kunde ha lite mer glans i pälsen, rör sig väl med bra 
svans. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years 
old blue roan and tan, correct size, correct outline, correct head and muzzle, dark sort eye, correctly set and 
carried ear, scissor bite, medium long neck falling into shoulder, good deep brisket, carried well back, loin 
moderately short, strong and deep, croup a little flat to correctly set tail, good underline, good turn of stifle, sound 
bone to tight cat feet, correct coat and texture, movement is true and free, unrestricted. 
 
PRETTY FLOWER’S TRUE LOVE 24374/15 s.4.3.2015 i. Merry Cocktails Bliss e. Pretty Flower’s Royal Class 
Diva kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, 
hyvät mittasuhteet omaava tasapainoinen narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja lavan asento, leveä lanne, 
erinomainen raajaluusto, tilava rintakehä, runsas turkki, yhdensuuntaiset hieman kapeat takaliikkeet, reippaat 
sivuliikkeet mutta tarvitsee vielä lisää harjoitusta, miellyttävä käytös. 
 
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: Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 
months, good size and proportions, strong feminine head, quite heavy head, well set ears, good neck, shoulder 
and topline, correct tail, well angulated, good bone and feet, strong body, nice coat, moving well. Jämsä RN 5.6. 
Luis Peixoto, Portugali NUO ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical female 
of the breed, very nice head and expression, good length of neck, nice deep chest, good front and back 
angulations, good proportions, moves well, good temperament. Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila AVO EH 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärakenteinen narttu joka esitetään tukevassa kunnossa, hyvä pää 
ja kaula, hyvä runko, selässä pientä pehmeyttä, erittäin hyvät raajat, hyvä karva, hieman raskaat liikkeet, ei 
aivan parhaissa missin mitoissa tänään. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä AVO ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, viehkeä pää ja ilme, keskiruskea silmien väri, riittävä kaula, hyvä eturinta 
ja tiiviit tassut, vankka runko, syvä mutta kovin lyhyt rintakehä, hieman pitkä lanne, reilut takakulmat, hyvä häntä, 
tasainen askel, reipas käytös. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia AVO EH. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Muy buena hembra con proporciones correctas, muy buena cabeza y mirada, buenas 
angulaciones anteriores, bueno arco de costillas, buena grupa, muy buen movimiento, buenas condiciones, muy 
buena caracter. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja AVO ERI SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-



vissä. Pretty well proportioned bitch, good ear placement, strong neck, balanced front and hind angulation, deep 
ribcage, good quality coat, cocker movement. 
 
PRÄNNIN MAHTAVA MENOPELI 50027/13 s.15.9.2013 i. Ladecourt Bevis e. Fi Ava Frosty Morning’s Melisa 
kasv. Hanna Heinonen 
Luonnetesti: Jyväskylä 21.5. Mia Möller ja Riikka Maijanen LTE (108 pist). 
 
PRÄNNIN MELKOINEN MENIJÄ 50026/13 s.15.9.2013 i. Ladecourt Bevis e. Fi Ava Frosty Morning’s Melisa 
kasv. Hanna Heinonen 
Metsästyskokeet: Sastamala 22.10. Mauri Koivuporras VOI 1 (77 pist). Sastamala 23.10. Mauri Koivuporras 
VOI 2 (67 pist). Joroinen 30.10. Royne Svensson VOI 1 (89 pist). Ruovesi 27.11. Juha Tuomanen VOI 1 (93 
pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Laukaa 28.5. Marko Puranen VOI 3 (203,50 pist). Laukaa 1.7. Salme Mujunen VOI 3 
(222 pist). Pieksämäki 13.8. Anne Nokelainen VOI 1 (272,50 pist). 
Rallytoko: Laukaa 3.7. Minna Hillebrand ALOHYV (97 pist). Muurame 2.9. Minna Hillebrand ALOHYV (100 
pist). Jyväskylä 25.9. Iiris Harju ALOHYV (100 pist) RTK1. 
Luonnetesti: Jyväskylä 21.5. Mia Möller ja Riikka Maijanen LTE (108 pist). 
 
PUVEPAPAN COC-O CHANEL 45525/14 s.30.7.2014 i. Benchmark Quidditch King e. EeV-14 Benchmark Issey 
Miyake kasv. Tuija Suomi 
Näyttelyt: Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dark 
blueroan, very light body, head not balanced, straight shoulder, topline rises, moves close behind, good 
temperament. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvän tyyppinen feminiininen kokonaisuus, sievä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta ja runko saavat vielä 
täyttyä, tiivis hieman pitkä lanneosa, sopiva luusto, hyvät käpälät, hyvä turkin laatu, melko niukat mutta tasa-
painoiset kulmaukset, kevyet liikkeet joissa voisi olla enemmän ulottuvuutta, hieman ujo käytös, koira joka vaatii 
aikaa. 
 
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 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very pretty feminine bitch, scores for her merry active movement, pretty head which could still develop to 
more strength, would like a little more return of upper arm and depth of body, good well angulated quarters, 
correct flat coat, on the move very merry and active, would like a little more substance overall. Seinäjoki KV 
22.10. Tarmo Viirtelä AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, muuten kaunis pää 
mutta hieman suippo kuono, hieno silmien väri ja ilme, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, lyhyehkö kaula, erin-
omainen etuosa, tiiviit tassut, hyvä rintakehä ja täyteläinen runko, hyvät takakulmat ja häntä, kaunis karva, 
vetävä askel, reipas käytös. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin hyvä tyyppi, kompakti, hyvä luusto, kapeahko kuono, saksipurenta, riittävä kaula, pehmeä selkä, 
riittävä eturinta, etukulmaukset ja liikkeet saisivat olla paremmat, kintereet saisivat olla vahvemmat, karvan laatu 
voisi olla parempi. 
Jäljestämiskokeet: Valkeakoski 12.6. Sari Kangaslampi AVO 0 (0 pist). Taika nuuskii alkumakauksen ja lähtee 
iloisesti häntä heiluen jäljelle; Taikalla on kovasti intoa metsätyöskentelyyn, mutta tästä tarkkuus kärsii niin, että 
joudutaan tuomitsemaan kaksi hukkaa ensimmäisellä osuudella koiran ajauduttua liian kauas jäljen sivuun; 
osuuden lopulla työskentely tiivistyy ja tarkkuus paranee, mutta valitettavasti kohta tarkasti suoritetun ensimmäi-
sen kulman jälkeen koira ottaa paluujäljen, jolta tuomitaan hukka; koe keskeytetään, harjoitellen loppuun; liika 
innokkuus johti tänään hosuvaan työskentelyyn ja summautui sitten hukkina; rutiinia lisää ja kyllä Taikasta jäljes-
täjä saadaan, nenä sillä kyllä toimii. 
 
PÄHKINÄMÄEN BLACK CHERRY 16986/16 s.17.1.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel’s Yvonne kasv. Sanna ja 
Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Helsinki PN 2.7. Veli-Pekka Kumpumäki BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäi-
sekseen hyvin kehittynyt, tanakkarunkoinen vahvaluustoinen narttupentu, erittäin hyväilmeinen pää, kauniit 
tummat silmät, hyvin kiinnittyneet korvat, hyvä ylälinja, paksu runsas pentuturkki, hyvin kiinnittynyt häntä, liikkuu 
reippaasti, voisi olla hieman ryhdikkäämpi. Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali PEN. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 8 months, little bit wide skull, well pigmented eyes, a bit short neck, I prefer better 
angulation in front and better bone, little bit straight chest, topline could be better, in movement close hocks. 
Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, erittäin narttu-
mainen, hyvä luusto, riittävän kompakti, hyvä narttumainen pää, saksipurenta, riittävä kaula, ylälinja voisi olla 
stabiilimpi liikkeessä, riittävä rintakehä, ikäisekseen hyvät kulmaukset, melko hyvä sivuliike, ahdas takaliike, liike 
ja esiintyminen saisivat olla paremmat, tarvitsee aikaa kehittyäkseen, oikea karvan laatu. 
 
PÄHKINÄMÄEN BLACK DIAMOND 16984/16 s.17.1.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel’s Yvonne kasv. Sanna 
ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Helsinki PN 2.7. Veli-Pekka Kumpumäki BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungol-
taan tanakka, mittasuhteiltaan oikea, sopiva luuston vahvuus, hieman pyöreä rintakehä, seistessä hyvä ylälinja, 
runsas pehmyt pentukarva, hyvä pää ja ilme, kuono saa vielä tukevoitua, kauniit tummat silmät, iloiset vielä kaut-
taaltaan löysät liikkeet. Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-



vissä. 8 months, a little bit wide and rounded skull, well pigmented eyes, shows too much white, short neck, well 
angulated in front, good bone, strong ribcage, a little bit long in loin, moves with happiness but little close behind. 
Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, narttumainen, 
kompakti, kuono pitäisi olla täyteläisempi silmien alta, saksipurenta, hyvä kaula, pehmeähkö selkä, rintakehä 
hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvät kulmaukset, hieman ahdas takaliike, askelpituus voisi olla pidempi, iso valkoi-
nen täplä eturinnassa, esiintyminen voisi olla parempi. 
 
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: Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiini-
nen, hyvän kokoinen narttu joka voimakkaammin kulmautunut takaa, lavat saisivat olla viistommat, riittävä runko, 
turkki saisi olla silkkisempi, hyvä ilme, purenta ok, hyvät silmät ja korvat, lyhehkö kaula, saisi liikkua tasapainoi-
semmalla askeleella, löysä edestä. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, narttumainen lyhytkuonoinen pää, takaluisu 
kallo, keskiruskeat silmät, näkyvät sidekalvot, luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta, löysää kurkunalus-
nahkaa, erinomainen rintakehä, riittävä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvä lantio ja hännän asento, hyvä 
karvan laatu, saisi liikkua ja esiintyä vapautuneemmin. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka AVO EH 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen ja tyyppinen, kaunis pää ja ilme, lyhyt kaula, kapea edestä, 
luusto saisi olla järeämpi, hyvin kaartuneet kylkiluut, vahva lanne, lyhyt pysty lantio, liikkuu hyvällä sivu-
askeleella, hieman taka-ahdas. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä vahvuus, erinomainen kallo ja kuono, hyvä purenta, silmät ja korvat, 
kaula voisi olla hieman pidempi, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, hieman pysty lapa, hyvä rintakehä, 
luusto saisi olla vahvempi, hyvä karvapeite, liikkuu riittävällä askelpituudella hieman laiskasti mutta yhden-
suuntaisesti. Jyväskylä KV 12.11. Nelson Segala, Brasilia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ejemplar feminina, muy buenas proporciones de cabeza, muy buenos ojos y mirada, muy discretas 
angulaciones de anteriores, muy bueno arco de costillas, muy buena grupa y posteriores, las manos en 
movimiento, se mueven abiertas, el alcanze se mira redusidos angulaciones posteriores, excelentes 
condiciones de pelaje y el trimming podria ser mas natural. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja AVO 
ERI SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty well proportioned bitch, very nice head and ear 
placement, good front and hind angulation, strong ribcage, well prepared coat, good legs and feet, merry cocker 
movement. 
 
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: Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä raajaluusto, pitkä rintakehä mutta pitkä lanneosa saa rungon näyttämään 
pitkältä, hyvä turkin laatu, pitkälinjainen pää, vahva purenta, täyteläinen kuono, hyvät silmät ja korvat, hyvä ylä-
linja ja häntä, liikkuu hyvällä askeleella, mukava luonne. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen NUO T. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, tuhdissa kunnossa mikä saa koiran näyttämään matalaraajaiselta ja 
pitkärunkoiselta, vahva narttumainen pää, takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, näkyvät 
sidekalvot häiritsevät, löysää kurkunalusnahkaa, melko runsaat huulet, tuhti runko, selkä painuu, olkavarsien 
tulisi olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä lantio ja hännän asento, kantaa saamansa liikakilot kunniak-
kaasti. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväluustoinen, 
sopivan kokoinen nuori narttu, hieman karkea kallo-osa, hieman lyhyt kaula, tilava rintakehä, hieman pitkä lanne-
osa, riittävästi kulmautuneet takaraajat, kaunis turkki, liikkuu hyvin. 
 
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: Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoinen narttu jolla sopiva vahvuusaste, kaunis pää ja ilme, tummat silmät, hyvä 
kaula ja selkälinja, riittävä eturinta, hyvä rintakehän pituus, melko pitkä lanne, sopiva luusto, sopusuhtaiset 
kulmaukset, hyvä turkin laatu, reippaat liikkeet, voisi olla kokonaisuutena hiukan tiiviimpi. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 15.5. Tuovi Henttu VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-8, e-3, f-4 = 40 pist). Alkumakuu näyte-
tään ja ohjatusti liikkeelle, Lilli jäljestää miellyttävää vauhtia koko jäljen ajan, koira käyttää maa- ja ilmavainua 
jäljen selvitykseen ja etenee suoraviivaisesti tai aaltoillen jäljen päällä tai sen tuntumassa; ensimmäisen osuuden 
lopussa sekä toisen ja kolmannen osuuden alussa koira toisinaan hakee vettä ja toisinaan tutkii riistajälkiä niin, 
että etenevyys kärsii; Lilli on muutoin tietoinen tehtävästään ja palaa tarkistus- ja hakulenkeiltään itsenäisesti; 
kulmista ensimmäinen selvitetään kahdella pienellä tarkistuslenkillä, toinen kulma (jolla katko) mennään ensin 
veretyksen loppuun, selvitetään kolmella reippaan kokoisella rengastuksella jatkoon ja kolmas yhdellä hyvin 
laajalla tarkistuslenkillä; makuut ohitetaan kaikki (ikävä kyllä) niukasti, tosin kolmas makuu osoitetaan katseella 
pysähtyen vierestä; kaadolle tullaan sivulle ilmavainulla, kaato kiinnosti; Lilli on tottunut metsänkulkija, mutta 
makuitten merkkaus sen tulee vielä harjoitella; ohjaaja antoi koiran tehdä työtä, mukava työpari. 
 
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: Tarvasjoki 8.8. Virpi Solla VOI 3 (a-2, b-3, c-2, d-10, e-3, f-2 = 22 pist). Donna ohjataan 
jälkityöhön kun se on ensin tutkinut alkumakauksen, jälkityötä tehdään enimmäkseen ilmavainulla; kaikilla 
osuuksilla tutkii välillä myös jäljen sivuilla olevia hajuja, varsinkin ojanpenkereen luona pikkukoloja ja siitä metsä-
aukiolle vieviä hajuja, mutta jälkityö jatkuu vaikka vaikuttaa etenevyyteen; riistapolut ensimmäisellä ja toisen 
osuuden alkupuolella ovat kuitenkin verijälkeä kiinnostavampia ja niistä hukat; makauksista pysähtyy nuuhki-
maan toisen, ensimmäinen ja kolmas kävellen yli ja neljäs hiljaa yli kävellen ja pysähtyy makauksen taakse 
katsomaan ohjaajaa; ensimmäinen kulma (on katko) siksakmaisesti lenkittäen, toinen ja kolmas kulma tarkasti; 
kaadolle sivusta ja se kiinnostaa; mukavavauhtista jälkityötä tekevä koira, jota riistakin tänään kiinnosti. 
 
RACCOON’S SPICE GIRL 57723/11 s.18.10.2011 i. Northworth Long Last Love e. Raccoon’s She’s The One 
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, pitkä 
runko, antaa matalaraajaisen vaikutelman, narttumainen pää, takaluisu kallo, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, 
näkyvät sidekalvot, tiiviimmät luomet, hyvä purenta, hyvä tilava rintakehä, tilava lanne, olkavarret voisivat olla 
viistommat ja eturinta täyttyneempi, hyvä lantio ja hännän asento, takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää lyhyeksi, 
esitetään mallikkaasti. 
Jäljestämiskokeet: Luhanka 14.8. Hannu Palonen AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-12, e-3, f-3 = 37 pist). Reipas lähtö; 
koko ensimmäinen osuus oli täynnä hirvenjälkiä ja makauksia, ensimmäisellä kulmalla jäljet aiheuttivat hukan; 
jäljelle tuotuna tarkkaa jäljestystä, toinen kulma tarkistaen; viimeisellä osuudella kaksi tarkistusta; kaatokäytös 
hyväksytty. Jämsä 25.9. Kari Muje AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Ohjatusti ja merkaten mat-
kaan, Lenni jäljestää maavainulla ja hyvin jälkitarkasti koko matkan; pari pientä pyörähdystä ja niistä ripeästi 
eteenpäin; ensimmäinen kulma tarkasti, makuu hieman kiireisesti nuuhkien; toinen kulma myös tarkasti, mutta 
makuulla Lenni ei malta pysähtyä; kaadolle suoraan ja sitä Lenni jää tutkimaan; koirakko selvittää haastavassa 
maastossa olevan jäljen erinomaisesti. Ruovesi 2.10. Janne Vuorinen AVO 1 (a-5, b-11, c-10, d-10, e-2, f-4 = 
42 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus, josta naru pidentyen päivän työtehtävään; käytössä maavainu ja vauhti 
maastoon sopivaa, toki paikoin edetään reippaastikin; ensimmäinen osuus hyvin uralla, vain pienet suunnan 
tarkistukset; ennen ensimmäistä kulmaa ajautuu hieman sivuun riistan jäljille, sieltä kaartaa kulmalle, makaus 
ylittyy, kulma lähes jäljen mukaan; toinen osuus hyvin uralla, yksi pieni tarkistus matkalla, toisen kulman makaus 
merkataan vauhdissa, kulma selviää kahdella isolla lenkillä; kolmas osuus on tänään työltään tarkinta, ei moit-
teita; hieman sivusta kaadolle, jonka merkkaa, mutta saisi olla siitä enemmän kiinnostunut; hyvä suoritus, jossa 
pisteitä tänään verottavat makaukset, toinen kulma ja kaatokäytös. 
 
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: Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent type and size, super cockery appearance, very nice head, cockery expression, excellent 
angulations, good proportions, too nice coat for age, kind temperament, especially good cockery movement. 
 
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: Keminmaa RN 14.5. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, erittäin iloinen ja vilkas, hyvä pään pituus, kuono saisi olla täyteläi-
sempi, tummat silmät, hyvä selkälinja, eturinnassa pitäisi olla enemmän täytettä mutta hyvä rintakehän syvyys ja 
tilavuus, hyvät raajojen kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, rungossa oikean laatuinen turkki, raajoissa peh-
meää ja pentumaista vaikka koira on aikuinen. 
 
RASSEL'S CANDY QUEEN 18755/16 s.18.2.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel’s Ying Yang kasv. Kirsi ja 
Hannele Helenius 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomaisen mallinen, jo nyt mallikkaasti esiintyvä, hyväluustoinen black and tan, lupaava rungon malli, 
tarpeeksi raajakorkeutta, erinomainen vakaa ylälinja, oikea-asentoinen häntä, hyvän mallinen ilmeikäs nartun 
pää, tarpeeksi alaleukaa, ikään sopivat pään linjat, liikkuu ryhdikkäästi, hyvä askellus, miellyttävä käytös ja esiin-
tyminen. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, erinomai-
nen tyyppi, kaunislinjainen, erittäin narttumainen, kompakti, kaunis pää ja ilme, saksipurenta, erinomainen kaula 
ja ylälinja, erinomainen rintakehän muoto, oikeat kulmaukset, riittävä askelpituus, erinomainen karva ikäisek-
seen, iloinen luonne. 
 
RASSEL'S CINDERELLA 18754/16 s.18.2.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel’s Ying Yang kasv. Kirsi ja Hannele 
Helenius 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vauhdi-
kas, miellyttävä, hyväluustoinen narttu jolla lupaava rintakehän malli, tyypillinen pää, tummat silmät, tässä vai-
heessa turhan avoimet silmäluomet, keskipitkä kaula, hyvät takakulmaukset, liikkuu ja esiintyy reippaasti, hyvä 
näyttelykunto, sopiva askelpituus. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 9 kk, vielä erittäin pentumainen, erinomainen luusto, melko hyvä pää, alaleuka voisi olla paremmin 
kehittynyt, saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja, rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen, riittävät kulmaukset, riittä-
vä askelpituus, etu- ja takaliikkeet voisivat olla paremmat, etukäpälät, hieman ulkonevat, erinomainen karva ikäi-
sekseen, esiintyminen voisi olla parempi. 
 



RASSEL'S YING YANG 40283/13 s.7.7.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Manaca’s Through My 
Eyes kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää, vahva selkä, tilava rintakehä, erinomainen takaosa, kaunis turkki, 
liikkuu hyvin. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and type, very cockery general appearance, very nice face, excellent proportions and angulations, 
super statical balance on table, excellent topline in every point, very nice coat, professional grooming, kind 
temperament, in moving steps parallel, not in line, does not have a straight topline in movment, not stable 
topline, looks better standing than in movement. Riihimäki KV 4.9. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1 SA PN1 
CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunislinjainen täyteläinen narttu, kaunis pää, erin-
omainen kaula ja ylälinja sekä luusto, tasapainoiset kulmaukset, ihana runko, liikkuu rodunomaisesti, kaunis 
turkki, hyvä luonne. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 3-vuotias, erinomainen tyyppi ja koko, kaunis hyvän mallinen pää, sopiva otsapenger, hyvät silmät ja ilme, 
erinomainen kaula, hyvin kulmaantunut etuosa, hyvä tilava runko, voimakkaat takakulmaukset, erinomainen 
luusto, hyvät käpälät, kaunis karva, likkuu hyvin mutta saisi olla tiukemmassa kunnossa, hyvä luonne. 
 
RASSEL'S YVONNE 40285/13 s.7.7.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Manaca’s Through My Eyes 
kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Alavus KR 12.6. Virpi Montonen KÄY ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunisilmeinen pää, ok eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen tiivis 
runko, erinomainen leveä reisi, erinomainen turkin laatu, esiintyy ja liikkuu erittäin ryhdikkäästi hyvällä askel-
pituudella. Kokkola KV 10.7. Eeva Resko KÄY ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, hyvä pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, erinomainen ylälinja, 
erittäin hyvin kulmautunut edestä, erinomainen tiivis runko, vahva hyvin kulmautunut takaosa ja matala kinner, 
liikkuu kauttaaltaan hyvin, erinomainen turkin laatu. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali KÄY ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, well set ears, nice front with strong ribcage, correct 
topline, sufficient rear angulation, moves with drive and happiness. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia 
KÄY ERI 1 SA PN3 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent body proportions, very 
nice shape of head, dark eyes, nice expression, excellent topline and neck, excellent angulations, correct set 
and carriage of tail, excellent coat quality, balanced movement. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo KÄY ERI 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkä, riittävä luusto, hyvä karva, hyvän muotoinen pää, hyvä 
purenta, hyvä olkavarsi ja eturinta, vankka runko, hyvä lantio, hyvät takakulmaukset, lapakulma voisi olla 
parempi, riittävä askelpituus, saisi olla edestä tiiviimpi, hieno luonne. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro KÄY ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, excellent type, size and proportions, feminine bitch, 
very nice head, typical expression, very good earset, excellent neck, strong topline, correct tailset, well 
angulated front and rear, excellent ribcage and substance, excellent coat, excellent temperament, excellent 
movements from all sides. Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very good sized female with feminine head, cockery expression, good ears, little upgright 
shoulder, good forechest, parallel forelegs, excellent ribcage, good body proportions, excellent angulations 
behind, I need stronger bones, nice coat, cockery movement, very nice silhouette. Joensuu RN 3.9. Jouko 
Leiviskä KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Siro, kaunislinjainen narttu jolla 
saisi olla enemmän volyymiä rungossa, samoin vankempi luusto, erittäin kaunis sivukuva, kaunisilmeiset silmät, 
hyvät pään mittasuhteet, kuono-osan tulisi olla täyteläisempi, hieman lyhyt rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, 
esitetään erittäin kauniissa kunnossa, iloinen hännän heiluttaja, liikkuu erinomaisella askeleella. Hämeenlinna 
RN 2.10. Elena Ruskovaara KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin narttumainen, sopiva 
runko, keskivahvat raajat, hyvälaatuinen karva, kantaa itsensä hyvin liikkuessa, narttumainen pää, kuonon tyvi 
saisi olla täyttyneempi, hyväasentoinen kaula, tyypilliset takakulmaukset, liikkuu hyvällä joustavalla askeleella, 
oikea-asentoinen häntä ja ponnekas takaliike. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia KÄY EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type of overall pleasing confirmation, very good head, eye and 
expression, strong muscular neck set in well placed shoulder, firm topline that she keeps on the move, well 
muscled hindquarters, just moves a little wide on front on the day. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä KÄY ERI 
1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, muuten hyvä pää mutta kuono voisi olla täyte-
läisempi, hieno ilme ja silmien väri, alas kiinnittyneet korvat, hyvä kaula, mallikas etuosa, raajat voisivat olla hie-
man vahvemmat, hyvät tassut, erinomainen rintakehä ja runko, hyvä häntä ja jäntevä lihaksikas takaosa, hyvä 
karvan laatu, erinomaiset liikkeet ja ryhti, iloinen käytös. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva KÄY EH 4. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, saisi olla kompaktimpi lanneosa, erinomainen koko ja 
sukupuolileima, kuono voisi olla täyteläisempi silmien alta, saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, 
riittävät etukulmaukset, takana voisivat olla paremmat, hyvä sivuliike, hyvä karvan laatu, turkki pitäisi olla parem-
massa näyttelykunnossa. 
Jäljestämiskokeet: Sauvo 8.5. Marko Aaltonen AVO 0 (0 pist). Ohjattuna jäljelle, hyvin etenevää työtä maa- 
sekä ilmavainua käyttäen; valitettavasti riistan jäljet houkuttelevat tänään enemmän; ennen ensimmäistä kulmaa 
kolmannen kerran määrätietoisesti jäljeltä, koe keskeytetään, harjoitellen kaadolle, oli kiinnostunut. Loimaa 29.5. 
Juhani Heikniemi AVO 0 (0 pist). Makaukselta Rossu jäljelle, jäljellä käytetään maavainua ja jäljen sivussa ilma-
vainua; vauhti on reipasta, melko paljon tarkastellaan riistapolkuja ja muita metsän hajuja, palaa kuitenkin vii-
meistään kehoituksesta jäljelle; jäljen keskeltä olevalta mökiltä tulevat tuoksut houkuttelevat kuitenkin hukkaan 
asti; kulma ensin oikaistaan, palaa kuitenkin makaukselle ja siitä yli hukkaan asti; ennen toista kulmaa poistuu 
jäljeltä, tulee kolmas hukka ja koe keskeytyy. 
 



RASSEL'S ZELDA 47870/14 s.3.9.2014 i. Edwin Schönez e. Manaca’s Through My Eyes kasv. Kirsi ja Hannele 
Helenius 
Näyttelyt: Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada NUO ERI 2 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Black bitch, good size, good muzzle length, good shoulder, little long in loin, hard topline, nice 
angulation behind, moves happily but needs to straighten up. Mynämäki KR 15.5. Riitta Niemelä NUO ERI 2 
SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, sopiva vahvuus-
aste, viehättävä feminiininen pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen rungon tilavuus, vahva lanne, sopi-
va luusto, erinomaiset käpälät, tasapainoiset kulmaukset, kaunis turkki, reippaat liikkeet, edestä hieman löysät, 
miellyttävä käytös. Koski Tl RN 21.5. Sanna Kavén NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Vahvaluustoinen ja vankkatekoinen narttu joka kuitenkin feminiininen, miellyttävä ilme, täyteläiset 
huulet, hyvä purenta, riittävä kaulan pituus ja eturinta, hyvä rintakehä ikäisekseen, hyvä lantio ja häntä, erin-
omaiset takakulmaukset, liikkuu kauttaaltaan hyvin, erinomainen karvan laatu, rauhallinen käytös, miellyttävä 
kokonaisuus. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, erinomainen etuosa, hieman pysty olkavarsi, erinomainen 
runko ja rintakehän pituus, erittäin hyvä lihaksisto, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin säilyttäen ryhtinsä. Vesilahti 
RN 6.8. Jukka Kuusisto NUO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, jalo 
pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, hyvät takaraajat, liikkuu hyvin, erittäin kauniissa turkissa. Raisio KR 
13.8. Anita Markus, Unkari NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and type, 
with very nice head, cockery expression, excellent angulations and forechest, elegant topline, parallel legs, deep 
ribcage, elbows are well placed under body, especially good cockery croup, very nice show coat, cockery 
movement with good temperament. Riihimäki KV 4.9. Reia Leikola-Walden AVO ERI 2 SA PN3 SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva kaunislinjainen narttu jolla viehättävä pää ja ilme, kaunis kaula ja 
ylälinja seistessä, hyvä luusto, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen luusto, liikkuu rodunomaisesti, tänään 
hieman haluttomasti liikkuva, erinomainen turkki ja luonne. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström AVO ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias kookas narttu, erittäin hyvät rungon mittasuhteet, kaunis 
hyvän mallinen pää, hyvät silmät ja ilme, hyvä täyteläinen kuono-osa, erinomainen kaula liittyy hyvin lapoihin, 
tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, erittäin hyvä tilava rintakehä, erinomainen luusto, hyvät käpälät, 
liikkuu hyvin, hyvä matala kinner, hyvä karva. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara AVO ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maltillisesti käyttäytyvä, erinomaisen tyyppinen, kauniissa näyttely-
kunnossa esitetty raamikas narttu, hyväilmeinen oikean mallinen pää, tummat silmät, tarpeeksi kaulaa, hyvä 
runko ja takaosa, eturinta saisi olla täyttyneempi, erinomainen häntä ja seistessä kaunis profiili, etuaskel voisi 
olla vähän ulottuvampi, tarpeeksi yhdensuuntainen askellus, esitetään hyvin. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva 
AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman iso, hyvä luusto, hyvä pää ja ilme, saksipurenta, 
korkea-asentoinen kaula, ylälinja voisi olla stabiilimpi, vielä kapeahko eturinta, etukulmauksien ja liikkeiden 
pitäisi olla paremmat, hyvät takakulmaukset, liike ja esiintyminen pitäisi olla parempaa. 
 
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: Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Bitch of quite a nice type, would like more spring of ribs, could have more temperament, she would rather not 
be here, good head but would like more underjaw, moves quite well but topline could be better, falls over the 
croup. 
 
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: Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin narttumainen, mittasuhteiltaan oikea, karva ei tänään parhaimmillaan, toivoisin runkoon ja takaosan lihak-
sistoon vähän enemmän voimaa, narttumainen pää, vähän taakse laskeva kallo, rauhallinen ilme, oikea-asentoi-
nen häntä, liikkuu varsin hyvin mutta seistessä saisi olla varmaraajaisempi, hiukan varovainen käytös, liikkuessa 
hyvä ylälinja ja keskipitkä askellus. 
 
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: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari VAL ERI 1 SA PN2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaista rotutyyppiä oleva hyvän kokoinen narttu, oikeat rungon mittasuhteet, rodunomainen 
ylälinja seistessä, oikea-linjainen pää, kaunis huulilinja, erinomaisesti kulmautunut edestä, terve anatomia, ei 
tänään parhaassa karvapeitteessä, oikea hännän käyttö liikkeessä, liikkuu hyvin. 
 
ROSSWIND VISA IN USE 21933/16 s.5.3.2016 i. Cassom Twist’N’Shout e. Lv & By Mva JV-13 LtV-15 RigaW-
16 Northworth Kind Of Cugar kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 28.8. Jaana Hartus BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan lupaava, tasapainoisesti kehittynyt, lupaavarunkoinen, hyvä ylälinja, pää vielä 
kovin kehitysvaiheessa, pään ylälinjoissa toivomista, stoppi voisi olla selvempi, erittäin lupaavat kulmaukset, 
lupaava sivuliike. Vantaa PN 17.9. Marja Kosonen BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, erittäin kaunisilmeinen pää, hyvät tummat silmät, hyvä purenta, 
ikäisekseen vahvarunkoinen narttu joka esitetään tänään hieman pulskassa kunnossa, hyvä raajaluusto, tasa-
painoisesti kulmautunut, oikean laatuinen karva tulossa, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvällä pit-
källä sivuaskeleella, hyvä luonne. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-



teltävissä. 9 kk, erittäin narttumainen, kompakti, kaunis pää ja ilme, saksipurenta, hyvä kaula, erinomainen ylä-
linja ja häntä, eturinta ja etuliikkeet voisivat olla paremmat, erinomaiset takakulmaukset ja liikkeet, oikea karva 
ikäisekseen, iloinen luonne. 
 
SASA VAN DE DOLLARDHOEVE Fi & By Mva 10709/12 s.14.4.2010 i. Quintos vom Odwnwald e. Crispy van 
de Dollardhoeve kasv. Ute Rötgers-Parchmann, Saksa 
Näyttelyt: Loviisa RN 7.5. Viveca Lahokoski VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaista tyyppiä, hyvät nartun mittasuhteet, kokoonsa nähden toivoisin täyteläisemmän pään, hyvät kulmakaaret 
mutta otsapenger saisi olla näkyvämpi, kaunis kaula ja rodunomainen selkälinja, hyvä luusto ja eturinta, hyvä 
rintakehän täyteläisyys, erinomaiset takakulmaukset, hieman sidotut takaliikkeet, liikkuu melko lyhyellä etu-
askeleella ja sivuliikkeissä saisi olla enemmän voimaa. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia VAL ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years old, quite big but well proportioned, nice feminine head, dark 
eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulders and topline, correct tail, well angulated, good 
bone and feet, strong body, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali VAL ERI 2 PN2 SERT FI 
MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type of breed, feminine head, nice expression, good 
length of neck, good front and back angulations, very nice deep chest, excellent coat quality, moves well, 
excellent temperament. 
 
SAXAPHONE NYLES 17779/15 s.13.10.2014 i. Saxaphone Spyro e. Endowood Ameliah of Saxaphone kasv.  
Metsästyskokeet: Inari 24.9. Ari Grönstrand AVO – (27 pist). Inari 25.9. Juha Karlström AVO – (27 pist). 
Joroinen 29.10. Juha Karlström AVO 1 (87 pist). Joroinen 30.10. Royne Svensson VOI – (0 pist). Siikalatva 
5.11. Tiina Karlström VOI 2 (74 pist). Sastamala 13.11. Arto Kurvinen VOI 2 (70 pist). Janakkala 15.11. Lauri 
Kanerva VOI – (0 pist). 
 
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 19.3. Tarja Hovila KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
narttu, erinomaista tyyppiä, feminiininen pää jossa pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, 
hieman niukasti kulmautunut, oikean mallinen runko jossa riittävä syvyys, eturinta saisi olla täyteläisempi, koko-
naisuuteen sopiva luusto, oikean laatuinen karvapeite, etuliike voisi olla hieman pidempi, erittäin hyvä ryhti 
liikkuessa, miellyttävä luonne ja esiintyy kauniisti. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia KÄY ERI 2 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, enough well balanced, nice feminine head which is enough large 
in comparison to body, correct neck and topline, correctly developed body, correctly angulated, happy mover. 
Jäljestämiskokeet: Kauhava 8.5. Janne Vuorinen VOI 3 (a-2, b-2, c-2, d-10, e-3, f-2 = 21 pist). Sennalle osoite-
taan alkumakuu, josta ohjattuna työhön, käytössä maa- sekä ilmavainu ja vauhti sopiva; ensimmäisen osuuden 
alku hyvää jäljestystä, hieman ennen kulmaa ajautuu ulos jäljeltä, tuomitaan hukka; palautuksen jälkeen kulmal-
le, jossa katko, se selviää kaarroksella takaa sekä jalanjälkiin tukeutuen; pian toisen osuuden alussa kaartaa jäl-
jen sisään ja tuomitaan hukka; palautuksen jälkeen loppuosuus parin piston saattelemana loppuun; toinen kulma 
kaarroksella takaa, osuuden alku hyvin kunnes tahti hiipuu ja ryhdytään etsimään vettä, veden haku jatkuu ja 
vaikeuttaa etenemistä; kolmas osuus useilla tarkistuksilla loppuun, kolmas kulma suunnantarkistuksella; neljättä 
osuutta värittää useat tarkistukset, joista selvitään ja kaato löytyy, sille jäädään; makauksista merkataan tänään 
kaksi, yksi yli ja yksi ohi; tänään lämmin keli taisi ottaa Sennasta voiton. Ilmajoki 22.5. Elina Kylmälä VOI 3 (a-3, 
b-3, c-3, d-7, e-3, f-3 = 22 pist). Alkumakaus nuuhkitaan ja innokkaasti jäljelle; juuri ennen ensimmäistä makaus-
ta laaja lenkki jäljen sivuun ja makaus ohitetaan; osuuden lopussa Senna poistuu ensin jäljen lähellä olevaan 
ojaan uimaan, siitä yli ja eteenpäin, tuomitaan ensimmäinen hukka; kulma hyvin, seuraava makaus ylitetään sitä 
huomioimatta; toisen osuuden lopussa taas pyörimistä jäljen sivussa, toisella kulmalla katko, joka selvitetään 
kolmella laajalla kaarroksella; kolmannen osuuden alussa taas isot rengastukset jäljen molemmin puolin, kolmas 
makaus ylitetään sitä huomioimatta; viimeinen kulma laajalla lenkillä, neljäs makaus ensin ohi, mutta palaa 
hetken kuluttua nuuhkimaan sen; makuun jälkeen poistuu jäljeltä ja tuomitaan toinen hukka; jälkeä pitkin ensin 
hieman sivuun sorkasta, mutta pyörähtää sivulta sorkalle ja sitä nuuhkimaan; vauhdikasta jäljestystä, tarkkuus 
paremmaksi ja tulosta syntyy. Ilmajoki 29.5. Kalle Järvinen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-10, e-3, f-4 = 36 pist). Sennal-
le näytetään alkumakuu, josta alkoi pirteä jäljestys; ensimmäinen osuus jälkitarkasti, ensimmäinen makuu mer-
kattiin, ensimmäinen kulma pienellä lenkillä; toisella osuudella yksi pidempi lenkki, toinen makuu merkattiin, toi-
nen kulma (joka katko) lenkillä jatkoon; kolmas osuus usealla rengastuksella, kolmas makuu ohi, neljäs kulma 
oikaisten ohi aina hukkaan asti; puhdas jälki, neljäs osuus pääsääntöisesti jäljen sivussa, neljäs makuu ohi; 
sorkalle suoraan ja se kiinnosti. Ilmajoki 17.7. Virpi Solla VOI 2 (a-3, b-7, c-7, d-12, e-1, f-2 = 32 pist). Sennalle 
osoitetaan alkumakaus ja ohjataan työhön, Senna käyttää maa- ja ilmavainua työskennellessään; hieman alun 
jälkeen Senna saa virtaa tuoreista riistan jäljistä ja naru pinkeänä mennään ensin jäljen oikeaa ja sitten vasenta 
puolta ja kun meno on määrätietoista, tuomitaan hukka ja jatketaan puhtaalta jäljeltä; makauksista ensimmäinen 
ohitetaan, toinen, kolmas ja neljäs pysähdytään nuuskimaan; ensimmäinen kulma, katkokulma, lenkittäen ja 
jalanjälkiin tukeutuen, toinen ja kolmas pienellä tarkistuslenkillä; matkan aikana tehdään useita (8) isompia ja 
pienempiä lenkkejä jäljen sivuun ja ne vaikuttavat etenevyyteen; sorkalle tullaan suoraan jälkeä ja se nuuskitaan 
pikaisesti, pitäisi olla kiinnostuneempi sorkasta; Senna osoitti osaavansa jälkityön vaikka riistakin sitä tänään 
kiinnosti. Ruovesi 24.7. Jyrki Rasinpää VOI 0 (0 pist). Rauhoitettu lähtö, Senna aloittaa määrätietoisen etenemi-
sen jälkiuralla; ensimmäinen osuus hyvää työskentelyä kulmalle, jonka selvittää tarkasti; pian kulman jälkeen 
Senna poistuu jälkiuralta, yrittää rengastaen löytää takaisin, mutta lähtee useiden rengastusten jälkeen paluu-
jäljelle, josta hukka; loppuosuus hyvin kulmalle, jolla oleva katko tuottaa vaikeuksia, useiden rengastusten jäl-
keen Sennan sitkeys palkitaan ja oikea suunta löytyy; hetki edetään ripeästi ja suoraviivaisesti, osuuden lopussa 



jotkin hajut pyörittävät koiraa runsaasti; sama pyöriminen jatkuu myös viimeisellä osuudella aiheuttaen lopulta 
määrätietoisen poistumisen jäljeltä aina hukkaan asti; runsaiden pyöritysten ja rengastusten seurauksena 
jäljestysaika ylittyy ja koe keskeytyy; makauksista yhden merkkaa hyvin pysähtyen, yhden ylittää nuuhkaisten ja 
yhden ohittaa; harjoitellen kaadolle, jota haistelee; Senna jäljestää ajoittain mallikkaasti ja on sitkeä jälkikoira, 
joka tänään ei onnistu vaikeahkossa maastossa parhaalla tavalla. Ilmajoki 28.8. Karla Sohlman VOI 3 (a-3, b-6, 
c-4, d-6, e-3, f-2 = 24 pist). Senna tutkii lähtömakauksen hyvin ja saatetaan veriuralle mallikkaasti, alkaa sopiva-
vauhtinen jäljestys jossa käytetään maavainua; liki puoltaväliä ensimmäistä osuutta jälkitarkasti, sitten vilkku 
vasemmalle ja määrätietoinen poistuminen jäljeltä, ensimmäinen hukka; uusi yritys ja taas hienosti liki loppua; 
siinä tehdään laajat pyörähtelyt jäljen molemmin puolin, merkataan aito makuu hyvin; kehoituksesta matka jat-
kuu ensimmäiselle kulmalle; osuuden makaus vauhdista yli, ei osoiteta, kulma ensin oikaisten, palaa kulmaan ja 
sisäkautta toiselle osuudelle; se hienosti, vain pari pyörähdystä osuuden aikana, makuu taas vauhdista yli, 
toisella kulmalla (jolla katko) veretyksen lopusta matka jatkuu aina toiseen hukkaan; kolmannen osuuden alusta 
uusi yritys ja työskentely muuttuu pistoja ja rengastuksia tekeväksi koko osuuden ajaksi, makuu vauhdista taas 
yli; päästään kolmannelle kulmalle, joka mennään pienellä taustan tarkistuksella neljännelle osuudelle; se ede-
tään taas melko jälkitarkasti, alussa parit pikkupyörähdykset ja loppupuolella yksi laajempi rengastu; kaadolle 
suoraan ja se kiinnosti paljon; neljännen osuuden makuun osoitti hyvin; Sennan työskentely oli iloista ja se osoitti 
osaavansa jäljestää; tänään metsän muut hajut saivat unohtamaan annetun työtehtävän pariin kertaan, mutta 
jäljestää Senna osaa kyllä. 
Jäljestämiskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Ilmajoki 1.10. Toni Tunkkari VAHI 1. Löytää jäljen helposti ja 
suoritusta seurataan ensimmäiselle makaukselle saakka; löytää kaksi merkkikapulaa maastosta ja löytää 
kaadon. 
 
SHAVIAN CAN THE CAN 18893/16 s.5.2.2016 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Shavian Hey Queen Of Sin 
kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
months, correct head, nice expression, correct bite, good neck, I prefer a little bit more angulation in front, good 
bone and ribcage, needs to improve topline, well angulated behind, good coat, moves free but rolls a little bit. 
 
SHAVIAN CARPE DIEM BABY 25180/16 s.15.3.2016 i. Fi & Ee & Lt Mva EeV-16 Triplet Yours Truly e. Shavian 
Por Cow kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali BABY 4 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6 months, lovely head, nice expression, correct stop, well pigmented, correct bite, very good neck, good bone, 
good ribcage for the age, well angulated behind, moves well with free and happiness. Lahti PN 23.10. Tarja 
Löfman PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk vanha, hieman pitkärunkoinen 
narttu, hyvä purenta, kaunis ilme, vielä erisuuntaiset pään linjat, hyvä kaulan pituus, tasapainoiset kulmaukset, 
lanneosa voisi olla lyhyempi, tehokkaat liikkeet ja oikea-asentoinen häntä, hyvä karvan laatu ja reipas käytös. 
Helsinki PN 10.12. Virpi Montonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas, 
ryhdikäs narttupentu, tasapainoisesti kehittynyt, hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, tasa-
painoisesti kulmautunut, turhan pitkä lanneosa, liikkuu erinomaisesti ja ryhdikkäästi, kauniissa näyttelykunnossa. 
Helsinki PN 11.12. Marion Waddell, Iso-Britannia PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Light 
head, proportions from skull to muzzle correct, good bone slightly long in body, balanced angulation front and 
rear, moved with merry typical action. 
 
SHAVIAN DANCE LITTLE SISTER 31029/15 s.2.3.2015 i. Manaca’s Scream And Shout e. Shavian Forever Or 
Never kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Elegant, sehr gute proportioniert junge Hündin mit gutem Kopf, eleganter Hals, gute Winkelungen, etwas 
lose Hinterhand, gute Oberlinie, schöne Bewegung. 
 
SHAVIAN EVERY BREAKING WAVE 47317/15 s.17.7.2015 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Shavian 
Hey Look This Way kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Savonlinna RN 2.4. Elena Ruskovaara PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaisen mallinen, täyteläisen rungon omaava, raajoiltaan keskivahva narttu, hyvässä karvassa, 
hiukan vuotavat silmät, oikea pään malli, korrekti häntä, ikään nähden erittäin hyvä etuosa, malttaessaan vakaa 
kaunis ylälinja, osaa kyllä liikkua oikein vaikka onkin aika villi. Helsinki PN 16.4. Rune Fagerström PEN 1 KP 
ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, hyvä tasapainoinen kokonaisuus, hyvä koko, hyvän 
mallinen pää jossa oikea voimakkuus, kaunis ilme, kaula liittyy hyvin kalteviin lapoihin, erinomainen cockerirunko 
ja takaosan leveys, tasapainoiset kulmaukset, vielä hieman kapea edestä, pehmeyttä ranteissa, hyvä karvan 
laatu, liikkuu hyvin, hieno luonne. Kouvola RN 23.4. Riitta Niemelä JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, erinomainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, hyvä vahvuusaste, sievä 
feminiininen pää ja ilme, hieman kosteat silmät, oikea-asentoiset korvat, kaunis ylälinja, ikäisekseen erinomainen 
runko, hieno pitkä rintakehä, tiivis vahva lanne, sopiva luusto, ihastuttava luonne, sopusuhtaiset kulmaukset 
jotka koira hyödyntää liikkeessä, hieno hännän käyttö. Iitti RN 29.5. Reia Leikola-Walden JUN ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan erinomainen, tanakka pikku narttu jolla hyvin kaunisilmeinen 
naisellinen pää, kaunis kaula joka liittyy erittäin hyvin lapoihin, hyvä ylälinja, hyvä luusto, tasapainoiset kulmauk-
set, erittäin tilava runko joka toivottavasti jää kehityksessään tähän, liikkuu yhdensuuntaisesti ja rodunomaisesti 
sivusta, eriomainen turkki ja luonne. 
 



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: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Bra huvud och uttryck, framskjuten skuldra, mycket kort bröstben, bör alldeles för myckt vikt, kunde vara lite mer 
rund i korset och mindre stolt med sin svans, glansful päls, moderat mängdt, lite kraftlös i rörelsen. Akaa RN 5.5. 
Pirjo Aaltonen NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tänään tuhdissa kunnossa ja niukassa 
karvassa esitetty narttu, oikeat mittasuhteet, tyypillinen ilme, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä 
kaula, saisi olla kulmautuneempi edestä ja takaa, hyvät liikkeet takaa ja edestä, esiintyy iloisesti ja kantaa 
häntäänsä hyvin, ei parhaassa näyttelykunnossa. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 16.7. Kirsi Salokanto SPA 0. 
 
SHAVIAN HEY LOOK THIS WAY 37981/11 s.11.5.2011 i. C.I.B Fin & Es & Ee & Lu & Lv & Lt & Pt & It Mva LtV-
04 Shavian Hey Presto e. Shavian White Giulietta kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice feminine bitch, good condition and proportions, feminine head, strong back, correct tail, good volume, 
correct angulations, happy mover, correct coat, lovely temperament. 
 
SHAVIAN IT’S A SIN 32426/14 s.3.5.2014 i. Allert’s Exiting News e. C.I.E Ee & Lv & Lt Mva LvV-11 EeV-11 
Shavian Saint Or Sinner kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice female in good condition, feminine head, strong back, excellent volume of body, correct angulations, 
movement should be much more free, really short steps behind. 
 
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 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Pretty Flower’s Written In The Stars kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Laadu-
kas, feminiininen, hyvät mittasuhteet omaava narttu, pehmeäilmeinen pää, hyvä kaula ja lavan asento, ihana 
tiviis ja leveä lanneosa, leveä reisi ja hyvä kinnerkulma, erinomainen raajaluusto, ryhdikäs ja positiivinen liikkees-
sä, yhdensuuntaiset takaliikkeet, erinomainen turkin laatu. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 1 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type, enough well balanced, head strong enough, would prefer 
darker eyes, correct nec and topline, borad deep body, correctly angulated, moves ok, correct temperament. 
Kangasniemi KR 5.5. Lena Danker AVO ERI 2 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias kaunis narttu, erinomaiset mittasuhteet, kauniit linjat päässä, hurmaava ilme, purenta ok, hyvä huulilinja, 
hyvät korvat, erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, oikea rintakehän muoto, oikeat pakarat, sopiva luusto, 
liikkuu reippaasti hyvällä askelmitalla, käyttää häntää oikein. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia 
AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very attractive bitch, scores for her stunning merry 
movement and happy presence, attractive feminine head, very good in layback of shoulder and return of upper 
arm, short in body, excellent ribs leading to well angulated hindquarters, really pleasing flat silky coat well 
presented, really came to life presenting real cocker character and freedom, just need time to come to her 
absolute best. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Correct head, feminine expression, very narrow in front, nice reach of neck, topline should be more level, 
correct rear angulation, in movement she is very narrow in front. Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Gute proportioniert Hündin, Kopf könnte etwas eleganter sein, 
etwas wenig Stop, gute Winkelungen, sehr gute Temperament, gute Bewegung. 
 
SHAVIAN LA GAZZA LADRA 14707/12 s.12.12.2011 i. C.I.E Ee & Lv & Ro Mva PMJV-09 LtV-11 EeV-11 
Shavian Make Or Break e. Shavian Appassionata kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen narttu jolla erittäin hyvä pää, kaunis ilme, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko, erittäin 
hyvä ylälinja ja raajat, hyvä suora karva, liikkuu hyvin, ajoittain hieman korkeahko häntä, miellyttävä käytös. 
 
SHAVIAN ONCE IN A WHILE 20723/15 s.26.1.2015 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Shavian One More 
Hug kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen 
erittäin hyvin kehittynyt linjakas narttu, hyvä kuono-osan pituus, otsapengertä voisi olla enemmän, hieman lyhyt 
kaula, tilava rintakehä, hyvä raajaluusto, vielä hieman kapeat takaliikkeet, reippaat sivuliikkeet. Lahti KV 2.4. 
Johan Juslin JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset rungon ääriviivat, erinomainen tila-
vuus rungossa, voimaton kuono-osa, liikkuu lyhyellä etuaskeleella ja voimattomasti takaa, pehmeä karvan laatu, 
rodunomainen ilme. 
 
SHAVIAN ROLLING IN THE DEEP 20722/15 s.26.1.2015 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Shavian One 
More Hug kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Attractive and feminine bitch, scores for her excellent flat silky coat quality, liked her feminine head and kind eye, 
good front angulation, would like more width and depth of forechest, good body and topline, excellent rear 
angulation, on the move was happy but would like more strength and width in hind movement. 
 



SHAVIAN SAID AND DONE 36075/15 s.22.5.2015 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 
VV-14 Flyers Zim Bean e. Fi Mva LtV-13 Say Presto of Black Mirage kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful compact body type of cocker, scores for her real substance combined with 
quality and pure cocker type, classic cocker head and melting expression, lovely front angulation combined with 
width and depth of forechest, real strength in development of ribcage, strong well angulated hindquarters, loved 
her true flat silky coat, on the move very happy, merry and naughty, all cocker. Pori KV 31.7. Jose Homem de 
Mello, Portugali JUN ERI 1 SA PN3 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, feminine 
expression, nice dark eyes, deep chest, correct front, nice topline and ribcage, excellent rear angulations, nice 
temperament, needs leash training. 
 
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: Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Attractive 22 months old black, still very puppy like looking, pretty picture standing with 
correct length of neck, proper ribcage, hindquarters showing strong muscle, proper angulation, moves very well. 
Hamina KV 22.5. Arja Koskelo NUO ERI 1 SA PN2 VASERT VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminiininen, hyvän kokoinen narttu jolla erittäin hyvin kehittynyt eturinta, upea karva, hyvän mallinen rintakehä, 
hieman pulskassa kunnossa, tasapainoiset kulmaukset ja erinomaiset rungon mittasuhteet, upeat taka- ja 
sivuliikkeet, hieman levottomat etuliikkeet, miellyttävä kokonaisuus. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, Portu-
gali NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, correct 
proportions, feminine head with lovely expression, nice deep chest, good length of neck, correct topline, correct 
front and back angulations, excellent mover, excellent temperament. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-
Britannia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very substantial well constructed bitch, scores 
for her overall excellent angulation and silky coat, happy mover, pleasing head and kind eye, very good layback 
of shoulder and excellent bone, strong well developed ribs leading to well angulated wide quarters, on the move 
showed a lo tof character, coat well presented. Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bitch of correct size, feminine head, correct expression and bite, 
nice neck and topline, a bit upright shoulder, a bit low tailset and a bit round croup,  otherwise well angulated 
behind, a bit empty of coat today, happy mover, a little short in front. 
 
SHAVIAN THAT’S ME HeW-16 V-16 19982/14 s.11.2.2014 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 
EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Pretty Flower’s Written In The Stars kasv. Jaana 
Ranta  
Näyttelyt: Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Sehr gute proportioniert elegant Hündin mit gutem Kopf, gute Knochen Konstruktion, korrekt 
Winkelungen, gute Temperament, schöne Bewegung. Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara AVO ERI 2 
SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen mallinen, hyvin narttumainen, hyvän 
rungon omaava, sopivaluustoinen kokonaisuus, narttumainen pää, tummat silmät, tarpeeksi täyttynyt kuonon 
tyvi, erinomainen ylälinja sekä seistessä että liikkeessä, erinomainen häntä jota käyttää oikeaoppisesti, liikkuu 
sujuvasti, ponnekkaat hyvät takaliikkeet, hyvä näyttelykunto. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia 
AVO ERI 3 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well made bitch of good size and type, 
presents a very balanced outlook, lovely head, eye and expression, very clean over the neck and shoulders, 
bestens legs and feet, good body shape, well rounded quarters with well bent stifles, sound and happy mover. 
Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä AVO ERI 2 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen koko, kaunis pää ja ilme, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, riittävä kaula, mallikas etuosa, hienot 
tassut, syvä mutta lyhyt rintakehä, täyteläinen runko, hyvä häntä, vahva takaosa, komeassa karvassa, hyvä 
askelpituus ja reipas käytös. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old black female, correct size, excellent outline, correct head to 
muzzle, dark soft eye, correct ear carriage, correct scissor bite, medium length neck falling into well laid 
shoulders, good spring of ribs, carried well back, strong level topline, short strong loin, correct croup length and 
falls to correctly carried tail, good underline, excellent turn of stifle, strong sound bone to tight cat feet, good coat 
texture, in excellent condition, movement is sound and free with good extension and drive. Jyväskylä KV 12.11. 
Nelson Segala, Brasilia AVO ERI 2 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminina 
ejemplar de color negro con excelente balancia y construcciones excelentes, excelentes proporciones de 
cabeza & mirada dulce, correcta desechaveo de arco de costillas, excelente grupa, rodillas y corvejones se 
mueve tipico, tiene mucha substancia, excelentes condiciones. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja 
AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty well proportioned bitch, lovely head, good ear 
placement, strong neck, balanced front and hind angulation, deep ribcage, strong topline, good legs and feet, 
well prepared coat, very cockery movement. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen AVO ERI 1 SA PN1 HeW-16 
CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet sekä luusto, 
kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, erin-
omainen turkin laatu joka on kauniisti kunnostettu, erinomaiset liikkeet. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, 
Unkari AVO ERI 1 SA PN1 V-16 CACIB ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. True type, 
excellent size, full substance and quality, keeping her feminine expression, correctly balanced quality bitch, 
excellent temperament, reach and drive. 
 



SILESSIA’S ALMOND 48047/14 s.14.8.2014 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lecibsin 
Silessia kasv. Hanna Eilola 
Näyttelyt: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentu-
nut narttu, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä luusto, sopivan vahva runko, karva ei parhaimmillaan, 
liikuu hyvin, miellyttävä käytös. Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Vahvarakenteinen, tasapainoisesti rakentunut narttu jolla riittävän pitkä rintakehä ja tasapainoiset 
kulmaukset, hyvät pään linjat, pehmyt ilme, vahva purenta, jo hieman maskuliininen kokonaisuus, reipas esiin-
tyjä, riittävä sivuliike, löysä edestä. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Strong bitch, correct length of body, nice feminine head, muzzle square enough, correct 
expression, enough neck, a bit too sloping croup, correct volume of body, correctly angulated but could have 
more drive behind, nice temperament. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kookas, ok mittasuhteet, hyvä luusto, hyvä pään pituus, ok kallon ja kuonon linjat, kauniit tummat 
silmät, hyvä purenta, hyvän mallinen rintakehä, eturinta voisi olla täyteläisempi ja olkavarret viistommat, hyvin 
kulmautunut takaosa, hyvä lantio ja hännän asento, liikuu ryhdikkäästi hyvällä askelpituudella, karva ei parhaim-
millaan. Rovaniemi KV 19.6. Hannele Jokisilta NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
narttumainen kokonaisuus, tänään kokonaisuutta häiritsee kovin lyhyt karva, narttumainen pää jossa riittävä 
vahvuus, riittävästi kulmautunut, hyvä luusto, sopiva rungon pituus, liikkuu hyvin. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka 
Dekaristou, Kreikka NUO ERI 3. Very beautiful head, dark eyes with correct tight eyelids, could have bit more 
length of ear, level topline, excellent chest, good bones, compact body, enough coat, moves sound, using tail. 
Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PN4 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen nuori narttu, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja takaosa, etuosa voisi olla 
enemmän kulmautunut ja eturintaa saisi olla enemmän, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin. Oulu KV 14.8. Dusko 
Piljevic, Serbia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegant girl, slightly higher but still in 
balance, feminine head and expression, correct neck and shoulders, could have more forechest, nicely rounded 
ribs, correct tailset, tail carriage and topline, correct mover, needs more energy, well presented. Hämeenlinna 
RN 2.10. Elena Ruskovaara AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iso narttu joka saisi kokonaisuu-
dessaan olla narttumaisempi, ei täydessä karvassa mikä korostaa ilmavaa vaikutelmaa, hyvä rungon malli, 
keskivahva raajaluusto, kaula saisi olla tyylikkäämpi, ylälinja tiiviimpi, vähän pyöristyvä lantio, ilme voisi olla 
leppoisampi ja narttumaisempi, liikkuu keskipitkällä askeleella, vähän huolimaton etuosa liikeessä, maltillinen 
käytös. 
 
SNEDBO’S BUTTERFLY GIRL 22914/15 s.7.3.2015 i. Fi Jva Ee VMva Guldslättens Spiderman e. Elmers 
Goldmine Born Isadora kasv. Katja Södergård 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine 
bitch, enough well balanced, would prefer stronger head, expression ok, head large enough in comparison to 
body, straight topline, well developed body, loin short enough, correct angulations in front, a bit short upper arm, 
correct angulations behind, moves ok with enough temperament. 
 
SOBELINA’S BLACK VALENTINA 21505/15 s.14.2.2015 i. Ee Mva Two Pine’s Torna A Sorrento e. Ee Mva 
Water-Blue’s Malcomina kasv. Carina Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen ja 
ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, pehmeäilmeinen pää, kaunis kaula, vielä hieman puutteellinen eturinta, hyvä 
rintakehä, ikäisekseen kokoon sopiva luusto, hyvä takakulmaukset ja matala kinner, tänään hieman tehottomat 
liikkeet, miellyttävä käytös. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunislinjainen riittävän vahva nartun pää, vahva luusto, kapea niukka 
eturinta, lyhyt pysty olkavarsi, voimakkaat kulmaukset takana, hyväasentoinen häntä, liikkuu hyvällä 
askepituudella, hieman ahtaasti edestä, kaunis turkki ja hyvä turkin laatu. Helsinki KR 28.8. Kitty Sjong, 
Tanska NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Up to size, good head, correct bite, well placed 
ears and eyes, good neck, strong topline, a bit low set tail, well angulated in front, enough in rear, correct bone 
and feet, enough depth of chest, moves wel but would like a bit more substance in her compared to her size. 
 
SOBELINA’S CATALINA 53752/15 s.8.10.2015 i. Edwin Schönez e. Idunvallens Caprice kasv. Carina Nyman 
Näyttelyt: Kotka PN 14.5. Maija Sylgren PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, tänään vielä 
tottumattomasti esiintyvä, lanneosaltaan hieman pitkä narttupentu, hieman kevyt pää, kauniit silmät, hyvä kaula, 
ylälinja saa vielä iän myötä asettua ja runko tilavoitua, riittävän tasapainoiset kulmaukset, tarvitsee vielä malttia 
liikkeiden esittämiseen, saa vielä kauttaaltaan rentoutua, hieman laineikas karvapeite. Hamina KV 22.5. Arja 
Koskelo  PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk vanha pentu, hyvin feminiininen kaunislinjainen 
pää, lempeä ilme, eturinnan tulee kehittyä ja rungon syventyä, oikeat rungon mittasuhteet, esitetään melko 
hoikassa kunnossa, tasapainoiset kulmaukset, hieman lyhyt luisu lantio, erinomaiset sivuliikkeet, kaipaa 
kehätottumusta. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvä purenta, silmät ja korvat, vielä puutteellinen eturinta, riittävä rinnan 
syvyys, rintakehä saa vielä vahvistua, riittävä luusto, hyvä kaula ja ylälinja, niukasti kulmautunut edestä, 
riittävästi takaa, riittävä luusto, erinomaiset pään linjat, liikkeet ok, tarvitsee harjoitusta esiintyäkseen edukseen.  
Helsinki KR 28.8. Kitty Sjong, Tanska JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head and 
expression, well placed dark eyes, good skull, correct bite, well placed ears, good neck and topline, well set tail 
but not carrying the tail correctly, well angulated, good depth of chest, good bone, correct feet but a bit French in 
front, she is very seldom moving correctly, correct coat texture and colour. 
 



SOBELINA’S CORDELIA 53753/15 s.8.10.2015 i. Edwin Schönez e. Idunvallens Caprice kasv. Carina Nyman 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 27.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Nuori koira 
on hieman hämmentynyt muiden koirien haukunnasta; pienen maanittelun jälkeen antaaa koskea itseään. Haku 
ja laukaus: hyväksytty. Pirpo aloittaa vauhdikkaan hyvin maaston kattavan haun; laukaus motivoi sen 
tarkempaan hakutyöskentelyyn. Jäljestys: hyväksytty. Pirpo aloittaa jäljestyksen hieman hapuillen mutta saa 
pian juonesta kiinni ja varmuus kasvaa; kulma hienosti; kaato epäilyttää Pirpoa hetken mutta lopulta koira menee 
kaadolle ja nuuhkii sitä. Vesityö: hyväksytty. Pirpo menee innokkaasti veteen ja tuo riistapukin ohjaajalle. 
Tottelevaisuus: hyväksytty. Pirpo tottelee erinomaisesti. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvin ohjaajan hallinnassa 
ja koiran yhteydenpito ohjaajaansa on erinomaista. 
 
SOPHIA Z VEJMINKU CLP/AC/37168 s.10.3.2014 i. e. kasv. Pavel Sulcek, Tsekki 
Näyttelyt: Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Smaller size of bitch, nice head and expression, too close placed front legs, compact body, short high placed 
croup, slightly cow hocked, sound mover. 
 
SPECK LINE BE MY SUNSHINE 30974/05 s.17.4.2005 i. No Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Fin & No Jva 
Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Kauhava 15.5. Kristina Erkkilä AVO 2 (a-6, b-8, c-8, d-7, e-2, f-4 = 35 pist). Rauhallinen läh-
tö, tasaista vauhtia jäljen päällä etenevä koira merkkaa makaukset; kumpikin kulma ulkokautta silmukalla; vähän 
ennen toista kulmaa poistuu jäljeltä, tuomitaan hukka; löytää kaadon, jonka viereen jää seisomaan. 
 
SPECK LINE GIGATUS 32734/12 s.17.4.2012 i. Fabulous Choice Perfect Boy e. Speck Line Be My Sunshine 
kasv. Maarit Mäki  
Jäljestämiskokeet: Sauvo 8.5. Marko Aaltonen VOI 0 (0 pist). Ohjattu lähtö; ensimmäinen osuus melko jälki-
tarkasti, kulmalta suoraan yli, jäädään metsäkoneen uralle etsimään suuntaa niin pitkäksi aikaa, että palautetaan 
jäljelle; toinen osuus taas hyvin katkokulmalle, ensin yli, jatketaan määrätietoisesti pois jäljen suunnasta, toinen 
hukka; kolmannen osuuden lopulla tarkistuslenkiltä riistapolulle, koe keskeytetään; makuista ensimmäinen nope-
asti, toinen ja kolmas ohi; suorilla osuuksilla jäljestys tarkkaa ja hyvin etenevää, kulmat tuottivat tänään vaikeuk-
sia. Kauhava 15.5. Elina Kylmälä VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Alkumakaus nuuhkitaan ja 
lähdetään ohjatusti jäljelle; Sohvi etenee hienosti, hieman aaltoilevalla kuviolla jäljellä; kolmannen osuuden alus-
sa pari isompaa lenkkiä jäljen sivuun; katko selvitetään vaikka ensin ajaudutaan jäljen väärälle puolelle; kulmista 
ensimmäinen tarkasti, toinen pienellä lenkillä; makuista ensimmäinen ja kolmas nuuhkaistaan vauhdista, toinen 
nopeasti pysähtyen, viimeinen makaus ohitetaan aivan vierestä; jälkeä pitkin sorkalle, jota jää nuuhkimaan; erin-
omainen jäljestäjä, makuut saisivat kiinnostaa vähän enemmän. Oripää 22.5. Taina Ketola VOI 0 (0 pist). Alku-
makaus tutkitaan, ohjatusti matkaan; alkaa maastoon sopivasti jarrutettu jälkityö, edetään pääosin ilmavainulla 
jälkiuralla ja sen tuntumassa; makauksista merkkaa kaksi, yksi ohitetaan; ensimmäinen kulma, katko, pitkälle yli, 
lähtee lopulta rengastamaan ja käydään lähellä veretyksen alkua, mutta jatkaa takaisin katkon taustalle sorkan-
jäljille, hukka; toinen kulma reippaasti yli, muutaman tarkistuksen jälkeen lähtee sorkanjälkiä pitkin, toinen hukka; 
kolmas kulma hieman yli, muutaman pyörähdyksen jälkeen lähtee paluujäljelle, kolmas hukka, tuomari keskeyt-
tää kokeen; suorat osuudet koira tekee erinomaista työtä, kulmille tarvitaan hieman harjoitusta. 
Luonnetesti: Kaarina 15.10. Jorma Lankinen ja Carita Koskinen LTE (138 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 
Rallytoko: Jyväskylä 30.10. Taru Leskinen ALOHYV (82 pist). Jyväskylä 30.10. Fiia-Maria Kivioja ALOHYV 
(97 pist). Tampere 18.12. Krista Karhu ALOHYV (85 pist) RTK1. 
Luonnetesti: Ilmajoki 14.5. Irene Puputti ja Marco Vuorisalo LTE (142 pist). 
 
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 
Luonnetesti: Ilmajoki 14.5. Irene Puputti ja Marco Vuorisalo LTE (110 pist). 
 
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 
Luonnetesti: Ilmajoki 14.5. Irene Puputti ja Marco Vuorisalo LTE (98 pist). 
 
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  
Luonnetesti: Ilmajoki 14.5. Irene Puputti ja Marco Vuorisalo LTE (140 pist). 
 
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 
Luonnetesti: Ilmajoki 14.5. Irene Puputti ja Marco Vuorisalo LTE (140 pist). 
 
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 
Luonnetesti: Oulu 21.5. Jorma Kerkkä ja Reijo Hynynen LTE (80 pist). 
 



SPECK LINE JALOKIVI 29692/11 s.23.3.2011 i. Fi & Ee Mva Allway’s Heartsteeler e. Fi Jva Speck Line 
Definitely Mine kasv. Maarit Mäki 
Luonnetesti: Kerava 29.10. Mikael Laine ja Johanna Cederlöf LTE (0 pist). 
 
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  
Luonnetesti: Hämeenkyrö 15.10. Katri Leikola ja Pirjo Kelloperä LTE (153 pist). 
 
SPECK LINE NEITI NÄPSÄ 59399/12 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: Tampere 10.9. Marco Vuorisalo ja Irene Puputti LTE (70 pist). 
 
SPECK LINE NIRKUN NARKUN 59401/12 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: Kerava 15.10. Johanna Cederlöf ja Lea Yli-Suvanto LTE (40 pist). 
 
SPECTROLITE’S POINTS ON BACK Fi Mva 48631/08 s.16.8.2008 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-
12 SeV-13 NoV-14 NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Fin Mva Fi Jva Backhill’s Ice Queen kasv. Minna 
ja Veli-Pekka Rasinpää 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä koko, sievä pää ja ilme, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, kaunis ylälinja ja erinomainen eturinta, 
hieman litteät käpälät, täyteläinen runko ja vahva takaosa, kauniissa karvassa, hyvä häntä, hieman leveä 
edestä, liikkuessa vetävä sivuaskel, iloinen käytös. 
 
STARBOYS PEPPER LACE Lv & Ee JMva TlnW-13 43265/12 s.2.5.2012 i. C.I.E Se(n) & No Mva KbhV-00 
SeV-07 Line Sam Hot Black Pepper e. Ee & Lv Mva Sheerclever Stellar Black kasv. Janna Kekkonen 
Taipumuskokeet: Kuopio 3.9. Jaana Heiskari SPA 0.  
 
STAWASKOGENS QILLA 22691/13 s.30.3.2012 i. Maesydderwen Scout e. Stawaskogens Gry kasv. Mette ja 
Peter Franek, Ruotsi 
Tottelevaisuuskokeet: Vaasa 11.6. Piritta Pärssinen ALO – (0 pist). 
 
SUGARSTICK'S CRAZY IN LOVE Fi Mva 54397/11 s.10.4.2011 i. C.I.E Pohj & Se & No Mva Se Jva NoV-09 
PMV-13 PMV-14 Perchwater Like A Perfect Dream e. C.I.E Se & No Mva Se Jva NoV-09 Manaca's Cross 
Country kasv. Sari Karlsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
hyvin rakentunut narttu, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, hyvin kulmautunut, 
selässä aavistus pehmeyttä, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tornio RN 20.2. Pekka Teini 
AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs narttu jolla kaunis pää, erin-
omainen ylälinja ja hienot kulmaukset, hyvä eturinta, rungossa tänään hieman ylimääräistä, hyvät kulmaukset ja 
matala kinner, liikkuu ulottuvalla etuaskeleella, reipas käytös, hieman ylimääräistä kaulanahkaa. Helsinki KV 
10.12. Merja Ylhäinen VAL ERI 1 SA PN2 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
koko, mittasuhteet sekä luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvin kulmau-
tunut edestä ja takaa, erittäin kaunis hyvälaatuinen turkki, liikkuu erittäin kauniisti. Helsinki KV 11.12. Attila 
Czegledi, Unkari VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellently headed, correct in size, 
full of substance, nice strong rear, lovley bone and ribcage, quality bitch, lovely temperament, excellent 
movement. 
Taipumuskokeet: Pielavesi 23.7. Kati Huovila SPA 1. 
 
SUGARVALLEY EDGE OF THE DREAM 43609/15 s.11.7.2015 i. Paisley’s Time Will Show e. Raccoon’s Spice 
Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 9 kk, erinomainen koko, ok mittasuhteet, hyvä luusto, narttumainen lyhytkuonoinen pää, takaluisu kallo, 
hyvät korvat, tummat silmät, näkyvät sidekalvot häiritsevät, hyvä purenta ja huulilinja, hyvin kehittynyt rintakehä, 
eturinta saa täyttyä, hyvä lantion asento ja häntä, oikealaatuinen karva, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, epävakaasti edestä. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old girl, good proportions and size, nice feminine head, dark 
eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tail, well angulated, good 
bone and feet, body strong enough for age, nice coat, moving well. Tammela KR 11.6. Juha Kares JUN EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan ja mittasuhteiltaan viehättävä juniorinarttu, hyvä purenta, 
kaunis pää, riittävästi kulmautunut etuosa, lupaava runko ja rintakehä, jostakin syystä tahtoo tänään hieman köy-
ristää selkäänsä liikkeessä, hyvä turkki, selkälinja tänään hieman häiritsee muuten hyvää kokonaisuutta. Orivesi 
KR 16.7. Tiina Illukka JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni mutta sopusuhtainen, kaunis 
nartun pää, oikein asettuneet korvat, kaunis ylälinja, hyvin kaartuneet kylkiluut, kokoon nähden riittävä luusto, 
hyvät kulmaukset, liikkuu hyvällä pitkällä sivuaskeleella, kaunis karva, hyvin esitetty. Vesilahti RN 6.8. Jukka 
Kuusisto JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt juniorinarttu, toivoi-
sin hieman enemmän otsapengertä, hyvä selkä, sopivasti kulmautuneet takaraajat, eturaajoissa ulkokiertei-
syyttä, liikkuu hyvin takaa mutta leveästi edestä, hyvä turkin laatu, kauniisti esitetty. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, 



Viro JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old, very feminine, very good type and size, too 
long in body, feminine head but needs stronger muzzle, excellent earset, too short in neck and soft in topline, too 
straight in shoudlers, well angulated behind, needs more forechest and deeper ribcage, excellent coat, moves 
close behind and loose in elbows, needs more carriage on the move. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla JUN 
EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt 
narttu, hyvä purenta joskin alaleuka voisi olla hieman leveämpi, hyvät silmät ja korvat, riittävä kaula, hyvä ylä-
linja, hyvä eturinta ja runko, hyvät etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, hyvä karvapeite, riittävä luusto, liik-
kuu yhdensuuntaisesti ja riittävällä askeleella, kaipaa hieman raajakorkeutta. Helsinki KR 28.8. Kitty Sjong, 
Tanska JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head, correct bite, well placed ears and eyes, 
good neck, strong topline, good tailset but could carry it better, well angulated, good bone and feet, good coat 
texture, acceptable movement. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 14 kk, pieni, hyvin narttumainen kokonaisuus, saisi olla aavistuksen korkearaajaisempi, hyvä pään 
pituus, kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja alaleuka vahvempi, hyvät silmät ja ilme, hyvä kaula, pysty olkavarsi, 
riittävä runko, hyvä lantio, sopivat takakulmaukset, kokoon sopiva luusto, vielä pehmeyttä välikämmenissä, 
liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella, hyvä luonne, hyvin esitetty. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva JUN ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 kk, erittäin narttumainen, kompakti, erinomainen luusto, melko hyvä 
pää, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, saksipurenta, erinomainen kaula ja säkä, pehmeähkö selkä, oikea 
häntä, erinomainen rintakehä ja kulmaukset, erinomainen sivuliike, ranteet voisivat olla vahvemmat, voisi olla 
stabiilimpi seistessä. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.7. Olavi Nurmiranta SPA 0. 
 
SUGARVALLEY EDGE OF THE GLORY Lt & Ee JMva 43607/15 s.11.7.2015 i. Paisley’s Time Will Show e. 
Raccoon’s Spice Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 13.3. Kirsti Louhi PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Melko hyvän tyyppinen narttupentu jolla hieman lyhyt takaluisu kallo ja syvä pää, oikea purenta, hieman ylös 
asettuneet korvat, hyvä rintakehän muoto ja syvyys, hyvät rungon mittasuhteet, liikkuu rodunomaisesti, kuitenkin 
liikkeessä hieman putoaa eteen. Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Feminiininen, hyvin kehittynyt narttupentu, erinomaista tyyppiä, hieman matalaraajainen, feminiininen sievä 
pää, hyvä runko, niukka eturinta, sopiva luusto, sopusuhtaisesti kulmautunut, oikean laatuinen karva, hieman 
leveät etuliikkeet, vetävä hyvä askel, miellyttävä luonne ja hyvin esitetty. Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä 
PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti rakentunut, erittäin lupaava 
feminiininen pentu, riittävä luusto ja tasapainoiset kulmaukset, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, hyvä ylälinja ja 
häntä, pehmytilmeinen ja hyvälinjainen pää, tummat silmät, hyvät korvat, miellyttävä luonne, lupaava turkki, 
liikkuu ryhdikkäästi lupaavalla askelluksella. Lahti KV 2.4. Johan Juslin PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Pienikokoinen narttupentu jolla keskivahva luusto, hyvin kehittynyt runko, kauniisti kiinnittyneet korvat, 
vahvat käpälät. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, 
erinomainen koko, riittävä raajakorkeus, hyvä luusto, narttumainen lyhyt kuono, takaluisu kallo-osa, hyvät korvat, 
hyvä purenta, tummat silmät, erinomainen rintakehä, eturinta saa täyttyä, olkavarret tulisi olla viistommat, hyvin 
kulmautunut takaa, kevyet joustavat sivuliikkeet, hyvä lantio ja hännän asento. Tampere KV 30.4. Annika 
Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminint huvud, ofärgad blinkhinna 
stör uttryck, skulle ha mer stopp, framskjuten skuldra, bra bröstkorg, lite brannt i korset, kan bli stramare i 
helheten, bra pälskvalitet, behöver ännu stöd för armbågen. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 2 
SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months old, good size, good proportions, feminine head, 
dark eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, slightly sloping croup, a little bit 
low tailset, well angulated, good bone and feet, strong body, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, 
Portugali JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, very nice head and 
expression, good length of neck, good proportions, deep chest, correct front and back angulations, good coat 
quality, moves well, good temperament. Tammela KR 11.6. Juha Kares JUN ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin lupaava, reipas, hyvin liikkuva hieman vallaton narttu, hyvä purenta, kaunis 
feminiininen pää, hyvä lapa, hieman lyhyehkö olkavarsi joka hieman liikkeessä näkyy löysyytenä, vahva hyvä 
rintakehä, erinomainen turkki, hyvin kulmautunut takaosa, erittäin sujuvat sivuliikkeet, hyvin esitetty. Kotka KV 
18.6. Rainer Vuorinen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet rungossa, hieman 
kapea kuono-osa, lyhyehkö kaula, etuosassa vielä löysyyttä, oikea karvan laatu. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka 
JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, saisi olla kuono-osaltaan vahvem-
pi, lyhyt kaula, hyvin kulmautunut, kylkiluut saisivat kaartua paremmin, lanne saisi olla lyhyempi, liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella, hyvin esitetty. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvät mittasuhteet, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä pää, vahva selkä, oikea-asentoiset hyvin kulmautuneet 
takaraajat, kaunis turkki, liikkuu pitkällä askeleella, hyvin esitetty. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro JUN EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old, very good type and size, very feminine overall, very nice 
feminine head and expression, a bit loose eyes, well set ears, very good neck, a bit soft in topline and too long in 
loin, too straight in shoulders, enough angulated behind, very good ribcage and body for age, moves very well, 
could have better carriage. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Oikean kokoinen, hieman pitkärunkoinen narttu jolla hyvä purenta, kallo ja kuono sekä silmät ja korvat, 
hyvä kaula, erinomaiset etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, ikäisekseen riittävä eturinta, sopiva runko, 
lanne voisi olla hieman lyhyempi, hyvä luusto, liikkuu riittävällä askelpituudella ja yhdensuuntaisesti. Tampere 
RN 6.12. Irina Poletaeva JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunis-
linjainen, erinomaisesti kehittynyt ikäisekseen, oikeat pään linjat, silmätluomet voisivat olla tiiviimmät, saksi-
purenta, kaunis niska, erinomainen ylälinja, iloinen häntä, erinomainen rintakehä ja kulmaukset, liikkuu vapaasti. 



Taipumuskokeet: Ruovesi 22.7. Hanna Lahtinen SPA 1. 
 
SUGARVALLEY EDGE OF THE JOY 43610/15 s.11.7.2015 i. Paisley’s Time Will Show e. Raccoon’s Spice Girl 
kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 13.3. Kirsti Louhi PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungon mitta-
suhteiltaan sopusuhtainen narttupentu jolla hyvät pään sivulinjat, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin 
asettuneet korvat, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu pitkällä askeleella, edestä hieman löysin kyynärpäin, hieman 
pehmeä turkin laatu. Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 
kk, erinomainen koko, ok mittasuhteet, narttumainen lyhytkuonoinen pää, vielä takaluisu kallo, hyvät korvat, 
pyöreät tummat silmät, näkyvät sidekalvot häiritsevät, tiukka huulilinja, hyvä kuono, hyvä rintakehä ikäisekseen, 
puutteellinen eturinta, tasapainoiset kulmaukset, kapea edestä, hyvä lantio ja hännän asento, hyvä karva, kevyet 
joustavat liikkeet. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Huvud med bra längd, kunde ha bättre stopp, ofärgade blinkhinna stör uttryck, framskjuten skuldra, vider 
ut framtassar, kort bröstben, ännu i ungdomspäls, kunde ha bättre harmoni i rörelsen. Jämsä KR 4.6. Theo 
Leenen, Belgia JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months old, good size, good 
proportions, nice feminine head, dark eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, 
well angulated, good bone and feet, strong body, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali JUN ERI 
1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical, feminine head and expression, good front and back 
angulations, opened a bit front feet, moves ok, good temperament. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen JUN ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärunkoinen, hyvä raajaluusto, hyvä pää, joskin hieman avoimet 
silmäluomet, hyvä ylälinja, etuosassa löysyyttä, liikkuu muuten hyvin. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka JUN EH 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kesken kehityksen, kuono-osa saisi olla vahvempi, kapea edestä, kylki-
luut saisivat kaartua paremmin, niukat takakulmaukset, kapea lanne, kauniit sivuliikkeet. Tampere RN 6.12. 
Irina Poletaeva JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, narttumainen, 
hyvän kokoinen, kompakti, oikea pään muoto, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, erinomainen niska, ylälinja ja 
häntä, rintakehä erinomaisesti kehittynyt ikäisekseen, oikeat kulmaukset, tasapainoiset liikkeet. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.7. Olavi Nurmiranta SPA 0. 
 
SUGARVALLEY EDGE OF THE WORLD 43608/15 s.11.7.2015 i. Paisley’s Time Will Show e. Raccoon’s Spice 
Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, erin-
omainen koko, ok mittasuhteet, narttumainen lyhytkuonoinen pää, takaluisu kallo, hyvät korvat, pyöreät tummat 
silmät, näkyvät sidekalvot häiritsevät ilmettä, luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta, hyvä rintakehä, etu-
rinta saa täyttyä, lapojen ja olkavarsien tulisi olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, karva ei parhaassa kun-
nossa, hyvä häntä, epävakaat etuliikkeet, saisi liikkua ryhdikkäämmin. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen JUN 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungoltaan hyvä, hieman kapea pää, selässä pehmeyttä, kaula 
saisi olla pidempi, hyvät kulmaukset, etuosassa löysyyttä, liikkuu muuten hyvin. Tampere RN 6.12. Irina Pole-
taeva JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, riittävän kompakti, oikealinjainen 
pää, saksipurenta, hyvä kaula, pehmeähkö selkä, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut, liike ja esiintyminen 
pitäisi olla parempaa, voisi olla iloisempi kehässä, hyvä karvan laatu. 
 
SUGARVALLEY MIDNIGHT APUS Fi & Ee Mva 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 19.3. Tarja Hovila AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
narttu, erinomaista tyyppiä, kaunismuotoinen feminiininen pää, ystävällinen ilme, hyvä kaula, hieman etu-
asentoinen lapa ja lyhyt pysty olkavarsi, hyvä runko, eturinta saisi olla selvempi, sopiva luusto, sopivat taka-
kulmaukset, oikea-asentoinen häntä, hyvälaatuinen karva, vapaat liikkeet, voisi olla hieman raajakkaampi, miel-
lyttävä luonne ja esiintyy hyvin. Jyväskylä RN 20.3. Markku Kipinä KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, tasapainoiset riittävät kulmaukset, eturinta voisi olla täyteläisempi, hieman 
ulkokierteisyyttä eturaajoissa, riittävän pitkä rintakehä, hyvät pään linjat, tummat silmät, hyvät korvat, riittävän 
vahva purenta, hyvälaatuinen turkki, hyvä luonne, riittävä sivuliike, hyvä häntä, saisi esiintyä ryhdikkäämmin. 
Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen KÄY ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs, erinomainen koko, ok mittasuhteet, hyvä luusto, hyvän pituinen narttumainen pää, oikeat kallon ja 
kuonon linjat, tummat silmät, toivoisin tiiviimmät luomet, hyvä purenta, oikean mallinen rintakehä, riittävästi etu-
rintaa, ok karva, hyvä häntä ja lantion asento, tasapainoiset kulmaukset, kevyet joustavat liikkeet. Jämsä KR 
4.6. Theo Leenen, Belgia VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½ years old, good size and 
proportions, strong feminine head with dark eyes and well set ears, complete scissor bite, well angulated, good 
bone and feet, strong body, nice coat, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali VAL ERI 4 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical female of the breed, feminine head with nice expression, 
enough length of neck, deep chest, correct back angulation, moves well, good temperament. Tammela KR 11.6. 
Juha Kares VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas, mittasuhteiltaan ja tyypiltään erin-
omainen narttu, hyvä purenta, kaunis pää ja ilme, hyvä etuosa, mallikas rintakehä ja runko, sopusuhtaisesti 
kulmautunut takaosa, hyvä turkki, edestä voisi liikkeessä olla hieman tiiviimpi, sivulta ryhdikkäät helpot liikkeet. 
Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen VAL ERI 2 SA PN3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet ja pää, hyvä ylälinja, raajojen kulmaukset hyvät, vaikea koira esittää mutta handleri onnistuu. Ori-
vesi KR 16.7. Tiina Illukka VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, 
erittäin kaunis pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, oikea ylälinja, kapea edestä, kylkiluut saisivat kaartua paremmin, 
kapea lanne, kauniit sivuliikkeet. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuoma-



riin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan ja kooltaan sopiva valionarttu, hyvä pää, hyvä ylälinja, kylkikaaria voisi olla 
hieman enemmän, hyvä takaosa, liikkuu hyvin, hyvässä turkissa. Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro VAL ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½ years old, very good type, excellent size, feminine bitch, beautiful 
feminine head and expression, well set ears, enough long neck, very good topline but should be shorter in loin, 
correct tailset, balanced angulations, needs more forechest, enough deep ribcage, very good coat, moves close 
behind and loose in elbows, excellent movements from side. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla VAL EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvä kallo, huulet saisivat olla täyte-
läisemmät, hieman kapea alaleuka, riittävä kaula, hyvä ylälinja, eturinta saisi olla vahvempi, hyvä rintakehä, 
riittävät etukulmaukset ja takakulmaukset, riittävä rintakehän syvyys, luusto saisi olla vahvempi, hyvä karvapeite, 
kääntää seistessään etukäpäliään ulospäin, liikkuu kapeasti takaa lyhyellä askeleella, hännän asento liikkeessä 
voisi olla parempi. 
Jäljestämiskokeet: Jyväskylä 29.5. Aila Hauskamaa VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-2, f-5 = 42 pist). Linda ohja-
taan huolella jäljelle, siitä alkaa pääosin maavainuinen reipas jälkityö; makauksista merkkaa kaksi, yksi yli ja toi-
nen ohi; jokaisella osuudella pieniä pyörähdyksiä jäljen sivuun, muuten lähes jäljen päällä; ensimmäinen kulma, 
jolla katko, veretys loppuun, siitä tosi laajalla lenkillä ja ohjaajan kehoituksella uudelle osuudelle, muut kulmat 
tarkasti; kaadolle suoraan, sen nopea nuuhkiminen, kaato saisi kiinnostaa enemmän; ohjaajan ja koiran mallikas 
suoritus hyvin riistarikkaassa maastossa. Keuruu 19.6. Janne Vuorinen VOI 0 (0 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
Ruovesi 24.7. Arto Kylmälä VOI 2 (a-5, b-9, c-7, d-10, e-1, f-3 = 35 pist). Linda ohjataan jäljelle, jäljestys tapah-
tuu maa- ja ilmavainua käyttäen, etenee jäljellä tai tuntumassa ajoittain siksakaten veriuran reunoilla; toisella 
osuudella yksi poistuminen jäljen tuntumasta, joka aiheutui ojan ylityksestä; neljännen osuuden lopulla useampi 
tarkistus jäljen sivuun; makauksista kaksi merkkaa selkeästi pysähtyen, yhden nopeasti nuuhkaisten ja yhden 
ylittää; katkokulmalla ensin ajautuu reilusti yli, mutta palaa veretyksen loppuun ja verettömän osuuden tarkistaen 
etsii oikean suunnan, muut kulmat pienin rengastuksin; kaadolle suoraan, mutta ei pysähdy kunnolla vaan jatkaa 
nuuhkaisun jälkeen matkaa; ohjaajan kehotuksella palaa kaadolle, mutta sama toistuu, useilla kehotuksilla vielä 
kaadolle, jota jää lopulta nuuhkimaan; kaatokäytös ja useat kehotukset aiheuttavat palkintosijan pudotuksen. 
Orivesi 4.9. Kari Grönman VOI 3 (a-2, b-4, c-3, d-8, e-3, f-3 = 23 pist). Koiralle osoitetaan lähtömakuu, jonka se 
tutkii, koira aloittaa maastoon sopivaa vauhtia etenevän maavainuisen jälkityön; koira etenee veriuralla tai sen 
välittömässä läheisyydessä, tehden tarkistuksia riistan jäljille, palaten takaisin osalta itsenäisesti, osalta kehoi-
tuksin; ensimmäisen osuuden puolivälissä koira erkanee riistapolulle eikä kehoituksista huolimatta palaa, hukka; 
osoitetaan puhdas jälki ja työ jatkuu; toinen kulma, jolla katko, ensin veretyksen loppuun, sitten jalanjälkiin tukeu-
tuen uudelle osuudelle, ensimmäinen kulma lenkillä takaa, kolmas oikaisten; makuista koira osoittaa neljännen, 
muut ylittää; kaadosta ohi, hukka; uusi alku, sorkkaa nuuhki ja nuoli. 
 
SUGARVALLEY MIDNIGHT ARA 14565/13 s.30.12.2012 i. Paisley’s Time Will Show e. Fi Jva Crab Apple’s 
Brownsugar Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
koko, ok mittasuhteet, narttumainen pää, syvä kallo-osa, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, näkyvät sidekalvot, 
takaluisu kallo, hyvä purenta, voimakkaat huulet, löysää kurkunalusnahkaa, hyvän mallinen rintakehä, eturinta 
voisi olla täyttyneempi, saisi olla viistommat olkavarret, hyvä lantion ja hännän asento, takaa liikkuu hyvin, 
edestä epävakaasti, karva ei parhaassa kunnossa, selkä painuu seistessä. Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen 
AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, yleiskuva löysä, hyvä pää, lyhyt kaula, 
selän lihakset hieman niukat, kulmaukset hyvät, liikunta hieman tehotonta. 
 
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: Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
koko, ok mittasuhteet, syvä kallo-osa, hyvät korvat, takaluisu kallo, tummat silmät, näkyvät sidekalvot, hyvä 
purenta, hieman huulipussia, rintakehä tarvitsee lihasmassaa, olkavarsien pitäisi olla viistommat ja eturinnan 
täyttyneempi, hyvin kulmautunut, hyvä häntä ja lantio, takaa liikkuu hyvin, edestä epävakaasti, hampaiden 
näyttöä tulee harjoitella. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 3½ years old, good size, a little bit long in body, nice feminine head, dark eyes, complete scissor bite, 
well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tail, very well angulated, good bone and feet, strong body, 
nice coat, moving well. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Typical female of the breed, feminine head with nice expression, good length of neck, correct front 
and back angulations, moves well, good temperament. Tammela KR 11.6. Juha Kares VAL ERI 4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas, mittasuhteiltaan laadukas kaunis narttu, hyvä purenta, kauniit silmät, 
aavistuksen turpea pää, sopusuhtaisesti kulmautunut etuosa, hyvä luusto ja rintakehä, kaunis turkki, liikkuu 
sujuvasti mutta hieman keinuskelee tänään ja voisi olla tiiviimmässä kunnossa, kauniisti esitetty. Kotka KV 18.6. 
Rainer Vuorinen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Liian pitkärunkoinen narttu joka ei oikein 
kanna itseään, hyvä pää, selän lihakset saisivat olla vahvemmat, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin. Orivesi KR 
16.7. Tiina Illukka AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, melko raskas 
pää, saisi olla feminiinimpi, hyvä kaula ja selkälinja, hyvät kulmaukset, kapea edestä, kylkiluut saisivat kaartua 
paremmin, kapea lanne, liikkuu hyvin. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen voimakas narttu, hieman raskas pää, pehmeä selkä, lanneosa saisi olla 
lyheympi, riittävästi runkoa, hyvät takaraajat, liikkuu hieman laiskasti mutta riittävän pitkällä askeleella, kaunis 
turkki, hyvin esitetty. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta, silmät ja korvat, riittävä kaula, hieman 



lyhyt lapa, erinomainen olkavarsi, hyvä eturinta, riittävä rintakehä, hieman pitkä lanne, riittävä luusto, hyvä 
karvapeite, liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askeleella, hieman liioiteltu takaliike. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.7. Olavi Nurmiranta SPA 0. Ruovesi 27.8. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
SUGARVALLEY PIECE OF HAPPINESS 12377/16 s.8.12.2015 i. Lecibsin Stars In The Sky e. Sugarvalley 
Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea tyyppi, 
erinomainen luusto, kaunis pää ja ilme, saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja, iloinen häntä, erinomainen rintakehä 
ikäisekseen, oikeat kulmaukset, voisi olla stabiilimpi liikkeessä, erinomainen karvan laatu. 
 
SUGARVALLEY PIECE OF LOYALTY 12379/16 s.8.12.2015 i. Lecibsin Stars In The Sky e. Sugarvalley 
Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin esiintyvä, reipas, hyvin narttumainen kokonaisuus, pää ja erityisesti kuono-osa vielä kesken kehityksen, 
otsassa pyöreyttä, silmäluomet saavat iän myötä tiivistyä, hyvä kaula, voimakkaasti kulmautunut takaosa, erittäin 
hyväasentoinen häntä, vielä vähän pentumaiset liikkeet ja ylälinja saa napakoitua, hyvät takaliikkeet, huolimaton 
edestä. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, kaunislinjainen, erinomainen pää ja ilme, saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja, iloinen häntä, erin-
omainen eturinta, oikeat kulmaukset ja sivuliikkeet, riittävän hyvä karva ikäisekseen, erinomainen luonne. 
 
SUGARVALLEY PIECE OF SUNRISE 12376/16 s.8.12.2015 i. Lecibsin Stars In The Sky e. Sugarvalley 
Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät linjat ja mitta-
suhteet, kun asettuu niin kauniit sivuliikkeet, pitkä kapea pää, kuono-osa saa vahvistua, hyvä ylälinja, niukat 
takakulmaukset, luusto saisi olla järeämpi, luonteeltaan itsetietoinen ja kaipaa kehätottumusta. Vesilahti RN 6.8. 
Jukka Kuusisto PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, sopiva 
luusto, hyvä pää, vahva selkä, hieman niukat polvikulmat, hieman luisu lantio, liikkuu riittävän pitkällä askeleella. 
Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan ja 
mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyyt pentu, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä 
kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, hyvät kulmaukset, luusto ja käpälät, ikäisekseen hyvä karvapeite, 
liikkuu hyvin. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Narttumainen, erinomainen luusto, kompakti, erinomainen pää ja ilme, saksipurenta, riittävä kaula, hyvä ylälinja, 
erinomainen häntä, rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen, riittävät etukulmaukset, hyvät takana, hyvä karva ikäi-
sekseen, askelpituus voisi olla pidempi. 
 
SUNCOX BE A STAR SE37752/2015 s.15.6.2015 i. Pohj Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e. Se(n) Mva Se 
Jva Suncox Wish Upon A Star kasv. Marina Aspelin, Ruotsi 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, 
hyvin kehittynyt juniorinarttu, erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, feminiininen hyvän mallinen pää, hyvä 
ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hieman lyhyt pysty olkavarsi, eturinta saa vielä täyttyä, ikäisekseen hyvä runko, 
sopiva luusto, hieman pehmeälaatuinen karva, oikea-asentoinen lantio ja häntä, hyvä matala kinner, vapaat 
liikkeet ja esiintyy kauniisti. 
 
SWEET ONE’S IN WILDEST DREAMS 31676/15 s.4.5.2015 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Tva Great 
Escape Rules Are For Fools e. Isbahan’s Sunset In India kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea suku-
puolileima, melko hyvä pää, kevyt kuono-osa, hyvä purenta, hyvä kaula, etuosan tulee vielä kehittyä, normaalisti 
kulmautunut takaosa, liikkeiden tulee vielä vakiintua, saisi käyttää häntää rodunomaisesti, tarvitsee aikaa ja 
harjoitusta. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good size and body proportions, very nice shape of head, dark eyes, well set ears, good neck and topline, 
should be more barrelled over ribs, correct angulations, good set and carriage of tail, should be much more 
balanced in movement, needs training. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo NUO EH 1. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Korkearaajainen yleisvaikutelma, hyvä purenta, kuono saa kehittyä, hyvät etukulmaukset, 
sopiva luusto, hyvä karva, kovin hätäiset liikkeet, tarvitsee lisää kehätottumusta, hieman varautunut. 
 
SWEET ONE’S NIGHT SURPRISE 52648/15 s.10.10.2015 i. Fi & Ru Mva Cara’s Jedediah e. Fi Mva Sweet 
One’s Summer Night kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 13.3. Kirsti Louhi BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
narttupentu jolla kaunislinjainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä rintakehän muoto ja 
syvyys, hyvä lantion asento, pitkähkö lanneosa, koira liikkuu edestä lyhyellä askeleella, melko hyvä turkin laatu. 
Kuopio RN 18.6. Harto Stockmari PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja 
mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, tummat silmät, viiksikarvat puuttuvat, hyvä kaula, hyvä etuosa, tilava 
runko, hyvin kulmautunut takaosa, vielä pehmeyttä selässä, liikkuu hyvällä askeleella muttei tänään halua käyt-
tää häntää. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent body proportions, very nice shape of head, nice dark eyes, well set ears, excellent neck and topline, 
correct angulations, well set and carried tail, standing parallel, excellent coat quality, enough balanced in 
movement. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, erinomainen karvan laatu, hyvä purenta, kevyt kuono, riittävät etukulmaukset, hyvä luusto, hieman 



luisu lantio, hyvät takakulmaukset, hieman aristeleva esiintyminen, saisi liikkua rennommin. Jyväskylä KV 
13.11. Diana Leigh, Espanja JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well proportioned head, body 
needs to develop, adequate front and hind angulations, good quality coat.  
 
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: Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, 
excellent bitch in quality, type and proportions, beautiful head and expression, correct earset, excellent neck, 
topline and tailset, well angulated and bodied, excellent coat quality and condition, excellent movements but a bit 
short in steps. Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja VAL ERI 2 SA PN3 VACA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Pretty well proportioned bitch, lovely head and expression, good neck, balanced front and 
hind angulation, deep ribcage, short loin, strong legs and feet, well prepared coat. 
 
SWEET ONE’S U SO SPICY 10725/15 s.20.11.2014 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. C.I.E Ee & By & Ro Mva 
Isbahan’s U Xclusive kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Small 
sized, good body proportions, correct shape of head, slightly under shot, topline is not level enough, should be 
much more round over ribs, good enough behind, straight front, low set of tail, excellent coat quality, needs more 
reach and drive in movement. 
 
SYLVIA 55704715 s.7.11.2015 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Lepänojan Camilla kasv.  
Näyttelyt: Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Lovely head, correct proportions in skull and muzzle, nice ears, neck and topline, compact body, very nice 
chest, ribs and angulations, nice coat, moves sound and freely, using tail all the time. Kemi KV 24.7. Vilmos 
Kardos, Unkari PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice temperament, good 
movement, 8 months old black female, beautiful head, correct bite, lovely dark eyes, correct ears, beautiful dry 
neck, very good compact body with excellent topline, beautiful front, correct hindquarters, excellent coat quality 
and grooming. 
 
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: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
narttu, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, feminiininen hyvän mallinen pää, ystävällinen ilme, hyvä kaula, 
hieman etuasentoinen lapa, muuten hyvin kulmautunut, erinomainen runko, täyteläinen eturinta, hyvä luusto, 
litteät käpälät, hieman pehmeälaatuinen karva, ylälinja saisi olla liikkuessa parempi ja voisi liikkua pidemmällä 
askeleella, miellyttävä luonne ja esiintyy hyvin. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Strong, still feminine bitch, correct type, head with long enough muzzle, correct 
expression, croup long enough, broad deep body, excellent angulation in front, enough behind, moves with 
enough temperament. 
 
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: Hyvinkää ER 8.10. Rui Goncalves, Portugali VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8½ years, little bit wide skull, face has strong muzzle, good neck, well angulated in front, good bone, excellent 
topline, excellent ribcage, well angulated behind, moves well. 
Tottelevaisuuskokeet: Lohja 5.3. Harri Laisi AVO 1 (257,50 pist) TK2. 
 
TRIPLET BLUE ROSALIE 16019/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very happy and free moving puppy, kind head and eye, excellent bone for her age, has time to develop in 
forechest, good body for age, excellent quality coat, good rear angulations and width of quarters, on the move 
scored with her happy outgoing attitude and ring presence. 
 
TRIPLET BLUESETTE 16020/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia BABY 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very happy and merry youngster enjoying her day, scores well for strength of bone, excellent ribs for her 
age, could be a little shorter in back, very good quality of coat for her age, really liked her happy attitude, should 
tighten in front movement. 
 
TRIPLET DECLARES A WAR C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-15 LtV-16 52737/11 s.22.8.2011 
i. Se(n) Mva Se Kva Charbonnel War Paint e. Fi Mva Triplet Universal Magic kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Mature bitch, scores for excellent condition and coat quality, attractive head and kind eye, liked her 



layback of shoulder and return of upper arm, good development of ribs, would like a little more strength in loin, 
very good rear angulation, on the move she went with character and drive, would have preferred a little lower tail 
carriage. 
 
TRIPLET FANTASIA Fi Jva 10469/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.B C.I.E Fi & Ee 
& Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiini-
nen narttu, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, feminiininen pää, hieman lyhyt ja takaluisu kallo, hyvä kaula 
ja ylälinja, hieman lyhyt pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut takaosa, oikean mallinen runko, riittävä eturinta, hyvä 
luusto, turkki ja käpälät, kaunis turkki, vapaat liikkeet ja hyvä ryhti liikkuessa ja seistessä. Vaasa KV 17.4. Ligita 
Zake, Latvia KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type, over medium size, enough well 
balanced, correct type of head with dark enough eyes, strong enough neck, a bit too sloping croup, long enough, 
enough volume of body, enough angulation in front, correct behind, moves ok, correct temperament. Seinäjoki 
KV 22.10. Tarmo Viirtelä KÄY ERI 2. Aika kookas, kaunis pää, hieman pyöreät silmät jotka voisivat olla tum-
memmat, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, hyvä kaula, erinomainen etuosa, tiiviit tassut, syvä riittävän pitui-
nen rintakehä, todella vahva runko, hyvä häntä ja takaosa, kaunis karva, voisi olla hieman narttumaisempi, hie-
man jäykät liikkeet mutta hyvä askelpituus, reipas käytös. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.5. Arto Kylmälä VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-11, e-3, f-3 = 35 pist). Kiia ohjataan jäljelle ja 
aloittaa mallikkaan jäljestyksen, jonka ohjaaja jarruttaa sopivavauhtiseksi; ensimmäisen osuuden puolivälin jäl-
keen jokin haju saa Kiian varautuneeksi ja jäljestys keskeytyy; matka ei jatku kehoituksista huolimatta ja joudu-
taan antamaan hukka; puhtaalta jäljeltä matka jatkuu, mutta edelleen edetään varovasti; toisen osuuden puoli-
välin jälkeen Kiia saa varmuutensa takaisin ja työ jatkuu erinomaisena; kaadolle ilmavainulla ja jää nuuskimaan 
sorkkaa; katkokulman Kiia selvittää kolmella rengastuksella, muut kulmat varmistuslenkillä; makauksista ensim-
mäinen ja kolmas merkataan hyvin pysähtyen, toinen ja neljäs nuuhkaisten nopeasti. Pyhtää 15.5. Tuovi Henttu 
VOI 3 (a-1, b-4, c-2, d-10, e-3, f-1 = 21 pist). Ohjattu lähtö, alkumakuu osoitetaan; Kiia jäljestää suoraviivaisesti 
jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä pääosin maavainua hyväksikäyttäen mukavaa kävelyvauhtia; 
ensimmäinen osuus on erinomaista jäljestystä; ensimmäisen kulman, jolla katko, koira oikaisee jatkoon; toinen 
osuus on Kiialle vaikea, koko sivun koira rengastaa ja tarkistaa jälkiä, suurimmalta osin palaa itsenäisesti takai-
sin, mutta etenevyys kärsii; osuuden lopussa Kiia vaihtaa ilmavainulle ja poistuu kahdesti määrätietoisesti mäen 
päälle riistan perään, näistä tuomitaan kaksi hukkaa; kolmannella ja neljännellä osuudella Kiian työskentelyote 
taasen paranee erinomaiseksi; muut kulmat Kiia selvittää varmasti pienellä tarkistuslenkillä; makuista ensimmäi-
nen, kolmas ja neljäs merkataan erinomaisesti pysähtyen, mutta toinen makuu ohitetaan niukasti; kaadolle tul-
laan sivusta ilmavainulla ja se kiinnosti; lupaava jäljestäjä, joka tänään lankesi toviksi metsän tuoksuihin. Ilma-
joki 22.5. Rauno Koskinen VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Koira ohjataan jälkityöhön, jota teh-
dään sekä maa- että ilmavainulla ja edetään maastoon sopivaa vauhtia; kaikki osuudet edetään vaihdellen, välil-
lä jälkitarkasti ja välillä aaltoillen uralla, joitakin tarkastuslenkkejäkin tehden; makauksista kolme merkataan ja 
yksi ohitetaan; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää ihmisjälkiin tukeutuen, toinen kulma pienellä takalenkillä 
ja kolmas kulma lähes jälkitarkasti; kaadolle suoraan, se kiinnosti. Virrat 19.6. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-12, c-9, 
d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Kiia ohjataan hyvin jäljelle ja se jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen sopivalla vauhdilla; 
muutama pieni tarkastuslenkki jokaisella osuudella, mutta neljännellä osuudella laajemmat tarkastuslenkit jäljen 
sivuun; ensimmäinen kulma tarkastuslenkillä, toinen kulma, jolla katko, suoraan jäljentekijöiden jälkiä veretyksen 
alkuun, kolmas kulma tarkasti; makauksista kolmas ohitetaan, muut osoitetaan hyvin pysähtymällä ja nuuhki-
malla; hyvää itsenäistä jäljestystä, jota ei riistan hajutkaan saanut raiteiltaan. Pyhtää 3.7. Jukka Kuparinen VOI 1 
(a-6, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Hyvä lähtö, koira etenee maavainulla mukavaa vauhtia; makuista ensim-
mäisen ja neljännen osoittaa hyvin, kaksi muuta vain nopeasti nuuhkaisten; ensimmäinen osuus hyvin, muilla 
tarkistuslenkkejä, toisella ja kolmannella enemmän; normikulmat vaivatta, katkokulma pienellä lenkillä; kaadolle 
suoraan ja se kiinnosti; reipas suoritus. Virrat 7.8. Kari Muje VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjatusti maavainulla matkaan; 
Kiia jäljestää tarkasti ja rauhallisesti toisen osuuden alkupuolelle, jossa hirven jäljet vetävät suolle hukkaan; 
sitten jälleen tarkasti kolmannen osuuden puoliväliin, jossa pienriistan jälkiä toiseen hukkaan; sama toistuu vielä 
ennen katkoa ja koe keskeytetään; Kiia merkkaa kaikki makuut huolellisesti; tuoreet riistajäljet veivät tuloksen. 
Eurajoki 21.8. Mari Mamia VOI 3 (a-2, b-3, c-4, d-6, e-3, f-2 = 20 pist). Koira nuuhkii alkumakuun, sitten ohjatusti 
jäljelle, koira jäljestää maa- ja ilmavainulla sopivaa vauhtia; jokaisella osuudella tehdään paljon tarkastuksia riis-
tan jäljille, jonka vuoksi jäljestykseen käytetään maksimiaika; makuista koira merkkaa hyvin pysähtyen muut pait-
si ensimmäisen, joka ohitetaan reunoja hipoen; kulmista ensimmäistä, jolla katko, ei kovasta työstä huolimatta 
ratkaista, vaan joudutaan ottamaan uusi alku veretyksen alusta, ensimmäinen hukka; toinen kulma pienellä len-
killä, kolmas kulma ensin oikaistaan, sitten yli ja laaja tarkistuslenkki; kolmannella osuudella riistanjäljet pyörittä-
vät toiseen hukkaan; kaadolla sivusta, nuuhkii ja jää sorkalle. Ylitornio 11.9. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-11, c-
10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Rauhallinen lähtö alkumakaus merkaten; lähtee etenemään tasaisen varmasti jäljen 
päällä, mikä jatkuu aina kaadolle saakka, tehden vain pari rengastusta jäljen sivuun; katkokulmalla veriuran 
lopussa koira pysähtyy harkitsemaan ja lähtee lähes suoraan seuraavan osuuden veretystä kohti, toinen selviää 
narunmitan lenkillä seuraavalle osuudelle, viimeinen kulma tarkasti seuraavalle osuudelle; makauksista toinen 
ohitetaan, muut koira merkkaa nopeasti pysähtyen; kaadolle suoraan yllättäen ja sen koira osoittaa varmasti. 
 
TRIPLET FAZERINA 10471/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & 
Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hündin mit gute Ausdrück, genugend Kvalität im Kopf, gute Oberlinie, lose Vorderstand, gute Temperament, 
gute Bewegung. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 



3 years old tricolour bitch, correct size, excellent outline, correct head, correct scissor bite, dark soft eye, short 
neck falling into deep brisket, strong level topline, strong powerful loin, correctly carried tail, good underline, 
sound bone to cat feet, moderate turn of stifle, coat texture correct, movement is sound, a little open in front. 
Taipumuskokeet: Loppi 3.9. Anu Kokkarinen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Twiny on rauhal-
linen ja ystävällinen; se suhtautuu uteliaan kiinnostuneesti koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Twinyn 
haku on hyvän laajuista ja itsenäistä ja innokasta; laukausta se ei juuri noteeraa; se käyttää maa- ja ilmavainua 
metsän tutkimiseen haastavassa maastossa; luoksetulossa hieman hiomista, vaatii useammn käskyn. Jäljestys: 
hyväksytty. Alku tutkitaan ja Twiny aloittaa reippaan, pääosin maavainuisen työskentelyn; kulman se selvittää 
hyvin; metsäpolun ylityksessä hieman pyörimistä, jonka selvittää itsenäisesti; kaato kiinnostaa ja sitä tutkii 
innoissaan. Vesityö: hyväksytty. Twiny on innokas uimari, tuo pukin rannalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Twiny 
on tottelevainen. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: vähäeleistä, rauhallista työskentelyä. 
 
TRIPLET FAZERMINT 10470/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv 
& Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Utfylld nosparti, kunde ha mer längd i hela huvudet, bra bröstkorg, har lite extra vikt speciellt runt skuldra, 
bra överlinje, breda lår, bra haser, kund ha lite mer glans i pälsen, rör sig med aktiv svans och harmoni. Helsinki 
KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, 
attractive 2 years old dark blue roan, scissor bite, could be a little slimmer, excellent ribcage, proper cat feet, 
could carry a stronger topline, well presented. 
Taipumuskokeet: Loppi 3.9. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Fiia on hyväntahtoi-
nen vilkas koira; ympärillä olevat koirat kiinnostavat. Haku ja laukaus: hylätty. Fiia aloittaa lupaavasti hyvällä 
hakukuviolla mutta liian lähellä ohjaajaa muutamaa pistoa lukuunottamatta; laukausta se säpsähtää ja työsken-
telyinto loppuu kokonaan. Jäljestys: hyväksytty. Fiia etenee maavainulla jälkitarkasti sopivaa vauhtia; kulma hie-
nosti; kaadolle tullaan ilmvainulla; mallikas suoritus. Vesityö: hyväksytty. Fiia menee ensikäskystä veteen ja tuo 
riistapukin rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Fiia tottelee hyvin, ohjaajan kutsu voittaa läheisen tien houku-
tuksen. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: iloinen ja luottavainen Fiia toimii hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa. 
Jäljestämiskokeet: Kirkkonummi 7.8. Tuovi Henttu AVO 1 (a-6, b-11, c-8, d-11, e-3, f-4 = 43 pist). Alkumakuu 
osoitetaan ja ohjattuna jäljelle; Fiia jäljestää pääosin maavainua hyväksikäyttäen, suoraviivaisesti rauhallista 
vauhtia; menoa hidastaa myös joka osuudella tehtävä riistapistojen tarkistukset ja risukon kiertelyt, toisella osuu-
della ne vaikuttivat hieman etenevyyteen, muilla osuuksilla vähemmän; ensimmäinen makuu merkataan erin-
omaisesti, ensimmäisen kulman selvittely oli työlästä, kuitenkin onnistui; toinen makuu sivuutetaan, tarkistuspisto 
kulman taakse ja nopeasti uudelle osuudelle; Fiian työote parani loppua kohden; kaadolle ilmavainulla ja se 
kiinnosti; lupaava jäljestäjän alku. 
 
TRIPLET HALIOTIS IRIS Fi & Ee & Lt 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: Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 1 SA PN3 VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very stylish 4 years old black with excellent head, good front with proper shoulders, excellent 
ribcage, slightly long in body, beautiful coat texture, excellent cat feet, could be a little stronger in topline. 
Hamina KV 22.5. Arja Koskelo VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, femi-
niininen kaunis pää, joskin otsapenger saisi olla selvempi, hyvä luusto ja tassut, hyvä kaula, hyvin kehittynyt pyö-
reä runko, erinomainen karva, hyvät rungon mittasuhteet, liikkuu erittäin hyvin tehokkaalla askeleella mutta säkä 
painuu liikkeessä. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mature bitch, scores for her excellent overall angulation combined with substance, attractive head 
and kind eye, very good shoulder layback and return of upper arm, good well developed ribs and short loin, well 
angulated hindquarters, excellent well presented coat, on the move she really came to life with merry attitude 
and ground coverning movement. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Very well made bitch with excellent bone and substance, balanced head with good eye 
and expression, well made front, excellent legs and feet, well sprung ribs, well rounded hindquarters with good 
bend of stifle, presented in excellent coat and condition, very positive on the move. Helsinki KV 11.12. Attila 
Czegledi, Unkari VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautifully sized and proportioned 
bitch, well balanced front and rear, cobby body, beautiful topline, a bit narrow head with good expression, moves 
well, her topline became a bit softer in movement. 
 
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: Mikkeli RN 14.5. Hannele Jokisilta AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka 
narttu, pitkälinjainen mutta sopivan vahva pää ja kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, voimakas luusto, 
turhan pitkä runko, kaunis karva, korkeat etuliikkeet, takaa liikkuu hyvin. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, 
Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mature substantial bitch, scores for her 
strength in body and correct flat silky coat, pleasing head but could be a little more refined, would like more 
shoulder layback, well developed in ribs and body, well angulated hindquarters, on the move was very free and 
merry. Alavus KR 12.6. Virpi Montonen AVO ERI 2 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä pitkä pää, otsapenger voisi olla selvempi ja ilme lempeämpi, lapa 
voisi olla viistompi, riittävä eturinta, tasapanoisesti kulmautunut, ihana runko, erinomaisessa lihaskunnossa, 
seisoo hyvin raajoillaan, erinomainen karvan laatu, joskin ei parhaimmillaan tänään, liikkuu erinomaisesti säilyt-
täen ryhtinsä ja tiiviytensä. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-



vissä. Charming girl of correct size and balance, feminine expression, correct neck and shoulders, nice legs and 
feet, beautifully rounded ribs, correct topline, tailset and tail carriage. 
 
TRIPLET HORTENSIA 24239/12 s.10.1.2012 i. Se Mva QuilMhair Innis-Dubh e. C.I.B Fin & Ee & Lt & Lv & Balt 
Mva Fi Jva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine bitch, scores for her quality and silky coat, attractive feminine head and kind eye, would like a little 
more layback of shoulder and width in front, ribs and body should develop further, could carry more weight, 
movement was very merry and active but could have more freedom. 
 
TRIPLET KARAMEL C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva BaltV-16 46958/10 
s.28.6.2010 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Fi Mva Triplet Irish Romance kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeeet: Virrat 7.5. Elina Kylmälä VOI 2 (a-5, b-8, c-8, d-11, e-3, f-3 = 38 pist). Alkumakuu nuuhki-
taan huolellisesti ja aloitetaan itsenäinen jäljestys; katko ensimmäisellä kulmalla ja se teettää töitä, useampi ren-
gastus ei tuota tulosta ja tuomitaan hukka; toinen kulma pienellä kaarroksella, kolmas tarkasti; makuista Nelli 
merkkaa toisen nopeasti nuuhkaisten, muut hyvin; hieman ennen kaatoa Nelli ajautuu jäljen sivuun ja sorkka ohi-
tetaan; läheltä löytyy juomapaikka ja sen jälkeen palataan taas jälkeä kohti, pienen kaartelun jälkeen sorkka löy-
tyy ja se kiinnostaa. Virrat 19.6. Tommi Sianoja VOI 2 (a-3, b-6, c-5, d-11, e-3, f-3 = 31 pist). Nelli nuuhkii alku-
makuun, hyvin ohjattuna jälkityöhön, työtä tehdään pääosin maavainulla ja edetään mukavaa kävelyvauhtia; 
ensimmäinen osuus hyvin veriuralla, vain pari kaarrosta osuuden loppupuolella; myös toinen osuus hyvin, vain 
yksi mainittava pisto jäljen sivulle; kolmannen osuuden alussa pyöritään jäljen sivussa, matka kuitenkin jatkuu, 
osuuden puolivälin jälkeen paljon pyörimistä jäljen molemmin puolin, lopulta joudutaan tuomitsemaan hukka; 
palautuksen jälkeen hetki hyvin, sitten taas pyörimistä, kehoituksin jatkoon; viimeinen osuus hyvin, vain yksi 
isompi kaarros jäljen sivulle; makuista ensimmäinen vierestä ohi, toinen yli, kolmannella ja neljännellä pysähtyy 
nuuhkimaan; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen (jolla katko) tuottaa runsaasti päänvaivaa, jatkoa haetaan 
sinnikkäästi ja lopulta se löytyy, kolmas pikku taustantarkistuksella; kaadolle suoraan ja jää sitä nuuhkimaan; 
tänään metsän muut hajut häiritsivät Nellin jälkityötä. 
 
TRIPLET OYSTER PEARL Fi & No & Se & Pohj Jva 15560/12 s.27.12.2011 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee & Lv & Si & 
Ru & Ro & Hr Mva Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Ee & Lv & Lt & Balt VMva EeVV-15 
Lochdene Silver Belle kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen narttu, hyvämallinen kaunisilmeinen pää, kaunis kaula, erinomainen runko, erittäin hyvä ylälinja ja 
takaosa, hyvä suora karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä luonne. Lahti RN 8.5. Eeva Resko AVO ERI 1 SA 
PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava 
narttu, hyvä pää, riittävästi kulmautunut edestä, riittävä eturinta, hyvä ylälinja, tiivis runko mutta lyhyt rintakehä, 
erittäin hyvin kulmautunut takaa ja matala kinner, liikkuu kauttaaltaan hyvin. Järvenpää KR 28.5. Luis Peixoto, 
Portugali AVO ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type of the breed, 
correct proportions, good length of neck, well angulated front and back, deep chest, good bone, correct 
movement, good temperament. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 19.6. Tommi Sianoja VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Tiida rauhoitel-
laan ennen alkumakuuta, yhdessä ohjaajan kanssa tutkitaan makuu, hyvin ohjattuna sekä maa- että ilmavainui-
seen mukavavauhtiseen jälkityöhön; ensimmäisellä osuudella vain sen puolivälissä pari pikku pistoa jäljen si-
vuun; toisen osuuden alussa pyöritään jäljen sivussa, ohjaajan kehoitusten tukemana päivän päätehtävä kuiten-
kin muistuu mieleen ja matka jatkuu; kolmas osuus erinomaisesti uralla, vain pikku pisto osuuden lopussa; vii-
meisen osuuden puolivälissä ja lopussa kaarros sivulla; kaikki makaukset merkkaa hienosti pysähtyen ja nuuh-
kien; kulmista ensimmäinen on katko, se hieman hakien ja kaartaen jatkoon, toinen takaa kaarroksella, viimei-
nen jäljen mukaan; suoraan sorkalle, jota jää nuuhkimaan; Tiidalta hieno jälkityö vaikka toisen osuuden alun ha-
jut hieman aiheuttivatkin päänvaivaa. Ruovesi 24.7. Arto Kylmälä VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). 
Rauhoitettu lähtö; Tiida jäljestää rauhallista vauhtia kaikki osuudet jäljellä tai tuntumassa, ajoittain se tekee pie-
niä sivupistoja tai rengastuksia jäljen sivuun; viimeisen osuuden lopussa tuoreet kauriinjäljet houkuttavat jäljen 
sivuun ja on ohittaa sorkan, palaa kuitenkin takaisin kaadolle ja jää paikalle; katkokulma usein rengastuksin, 
muut kulmat tarkasti; kaikki makaukset Tiida merkkaa esimerkillisesti pysähtyen; muutamat koneurat pistivät koi-
ran välillä mietteliääksi, muutoin erinomainen suoritus. Mäntsälä 4.9. Mikko Ahti VOI 0 (0 pist). Koira tutkii alku-
makuun ja ohjataan jäljelle; alussa vastaan tuleva leveä oja tuottaa päänvaivaa sillä yöllä on satanut runsaasti 
eikä ylitys onnistu, tuomitaan hukka; ensimmäisellä osuudella on muitakin ojia, joiden ylityksessä kului aikaa ja 
etenevyys kärsii, loppuosa jäljestä hyvin etenevää, pääosin jälkitarkkaa työskentelyä maastoon sopivalla vauh-
dilla; koira merkkaa kaikki makaukset; ensimmäinen kulma ok, toisella kulmalla ollut katko teettää töitä mutta 
sitkeästi lenkittämällä uusi osuus löytyy, kolmannelta kulmalta ensin yli ja uusi jatko löytyy parin lenkin jälkeen; 
kolmannen osuuden alussa harhaantuu jäljeltä vievän hajun perään, josta toinen hukka; kaadolle suoraan ja 
sorkka kiinnosti; jäljestämisaikaa kului 49 minuuttia eikä koiraa tänään palkita. Ylitornio 11.9. Toni Tunkkari VOI 
1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Rauhoitettu lähtö, koira merkkaa alkumakuun ja lähtee sujuvasti ete-
nevään suoritukseen; kaikki osuudet jäljen päällä etenevää työtä, pari riistanjäljille tehtyä nopeaa pisto-
tarkastusta; katkokulmalla koiralla on edessä suuret haasteet kun tuoreita hirvenjälkiä on eri suuntiin, rengastaa 
alueen hyvin mutta jatko ei meinaa löytyä eikä tuulikaan helpota löytämistä, ohjaajan oikea-aikainen kehoitus 
pelastaa tilanteen ja jatko löytyy; muut kulmat tarkasti ilman ongelmia; makauksista kaksi ensimmäistä merka-
taan erinomaisesti, kolmas nopeasti pysähtyen ja viimeinen hyvin; kaadolle tullaan hieman sivusta ja se osoite-
taan selvästi jääden tutkimaan sorkkaa. Kirkkonummi 2.10. Satu Koski VOI 2 (a-4, b-6, c-7, d-13, e-3, f-5 = 38 



pist). Koira rauhoitetaan ennen alkumakaukselle kutsumista, alkumakaus merkataan hyvin, krepitys ohjatusti; 
koira etenee ihannevauhtia maavainuisesti; jälkeä edetään tarkasti poislukien laajat tarkistuslenkit ensimmäisen 
osuuden alussa ja neljännen osuuden lopussa, näistä ensimmäiseltä palataan ohjaajan kehoitusten saattele-
mana, jälkimmäisestä hukka; ensimmäinen ja kolmas kulma selvitetään tarkasti, toinen kulma, jolla katko, sel-
viää taustan tarkistuksella sekä jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen; makauksista kolme ensimmäistä merkataan 
erinomaisesti, neljäs makaus nopeasti; kaadolle suoraan ja koira jää tutkimaan sorkkaa. 
 
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 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Well constructed 10-year-old, excellent substance, attractive head and kind eye, very good shoulder layback, 
excellent bone, good strength in ribs and body, very good rear angulation, coat in very good condition for age, in 
movement strode out in enthusiasm and character. Kärsämäki RN 30.7. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PN2 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen veteraani kauniissa näyttelykunnossa, erittäin 
hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko, hyväasentoiset raajat, erittäin hyvä karva, liikkuu ja esiintyy 
hyvin. 
 
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 & No & Pohj Jva TlnW-13 Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Attractive bitch, scores for moderate compact cocker type, pleasing head and kind eye, good neck 
and shoulder, reallay good in strength of ribs and shortness of back, good strong loin, well angulated quarters 
and good width behind, movement also moderate, sound and merry. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-
Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well made bitch of good size and well 
balanced outlook, very pleasing head of good shape, very clean over the neck and shoulders, good spring of rib, 
correct topline and tailset, well made hindquarters, sound positive mover. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen 
VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, 
hieman kapea mutta feminiininen pää ja ilme, hyvä eturinta ja rintakehä, tasapainoiset kulmaukset edessä ja 
takana, kaunis turkki, liikkuu erittäin hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 24.4. Marko Aaltonen AVO 2 (a-3, b-7, c-8, d-14, e-3, f-3 = 38 pist). Lähtömakuu 
tutkitaan, ohjatusti jäljelle; koira jäljestää maa- sekä ilmavainua käyttäen, etenee maastoon sopivaa vauhtia; 
ykkösosuus lähes jälkitarkasti, pari pientä tarkistusta, palaa itsenäisesti; toinen osuus hyvin osuuden lopulle, 
jossa määrätietoisesti jäljeltä, hukka; kolmas osuus hyvin; makuut merkitään; kulmat tarkasti; kaadolle jää varti-
oimaan. Virrat 19.6. Tommi Sianoja AVO 0 (0 pist). Fanni nuuhkii alkumakuun, hyvin ohjattuna innokkaasti jälki-
työhön; edetään noin 20 metriä ja sitten U-käännös, takaisin alkumakuulle ja määrätietoisesti kohti tietä, hukka; 
uusi alku puhtaalta, heti ohjauksen jälkeen alkaa pyöriminen ja sitten taas suunta kohti alkua, toinen hukka; taas 
uutta alkua, nyt jälkityö etenee oikeaan suuntaan, välillä tehdään tarkastuslenkkejä, välillä edetään reippaasti 
aivan jälkiuralla; ensimmäisen makuun nuuhkii tarkkaan, kulma tarkastuslenkillä takaa; toisen osuuden alku-
puolella alkaa tarkastella riistan jälkiä ja ne kuljettavat lopulta kolmanteen hukkaan ja tuomari keskeyttää 
kokeen; harjoitellen kaadolle, jota jää nuuhkimaan; tänään alun vaikeudet ja metsän hajut veivät Fannin ajatuk-
set pois päivän päätehtävästä. Sastamala 23.6. Karla Sohlman AVO 2 (a-4, b-7, c-6, d-12, e-3, f-3 = 35 pist). 
Hyvä ohjattu lähtö alkumakauksen tutkimisen jälkeen, Fanni aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen käyttäen pää-
sääntöisesti maavainua; ensimmäistä osuutta hyvin yli puolenvälin, vain pari pienen pientä pyörähdystä jäljen 
sivuun, sitten vilkku vasemmalla ja aina niin kauaksi, että tuomitaan ensimmäinen hukka; uusi yritys ja kulmalle, 
makuun tutkii hyvin kahteen kertaan, sitten alkaa pyöritys kulmalla, se teetti töitä ja vaati kehoituksen mutta jatko 
löytyy; toinen osuus edetään alkua hieman hapuillen ja pistoja tehden mutta sitten löytyy jäljestysvaihde ja 
mennään hyvin toiselle kulmalle, vain yksi pyörähdys jäljen ulkopuolelle, makuun tutkii hyvin ja pieni taustan 
tarkastus; kolmas osuus hyvin, melkein jäljen päällä aina kaadolle asti, jolloin tiellä ajaa juuri auto, jota Fannin on 
mentävä katsomaan, kehoituksesta kuitenkin ennen tietä kääntyy takaisin ja kaarroksella takaa sorkalle, joka 
kiinnosti ja se peitetään sammaliin; Fanni osoitti hyviä taipumuksia verijäljelle ja osaa käyttää nenää; tänään yksi 
ajatuskatko himmensi muuten hyvin alkaneen työpäivän tuloksen, hyvä Fanni. Ruovesi 24.7. Jyrki Rasinpää 
AVO 1 (a-5, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Fanni tutkii tarkasti alkumakauksen ja lähtee ohjatusti maavainui-
seen jäljestykseen sopivalla kävelyvauhdilla; ensimmäinen ja toinen osuus tarkkaa jäljestystä tehden vain pieniä 
tarkistuksia jäljen ympäristöön; ensimmäinen kulma tarkasti ja makaus merkataan, toisella kulmalla tarkastetaan 
kulman takamaasto ja makaus merkataan; kolmas osuus tarkkaa jäljestystä kunnes poistutaan jäljeltä ennen 
kaatoa jäljentekijöiden harhajäljille; palataan ohjaajan kehotuksista takaisin veritykselle ja mennään suoraan 
kaadolle, jää tutkimaan sorkkaa; hyvä jäljestys, jonka loppu meinasi tuottaa ongelmia. Kirkkonummi 7.8. Satu 
Koski VOI 0 (0 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus, jonka tutkii hyvin, krepitys ohjatusti; koira etenee maa-
vainulla, ensimmäinen osuus syheröiden, muut osuudet tarkemmin; ensimmäisellä osuudella laajoja tarkastus-
lenkkejä ja kaksi määrätietoista jäljeltä poistumista, näistä molemmista hukat; ensimmäinen kulma selvitetään 
taustapyörähdyksellä; toisella osuudella koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä, kolmas hukka ja koe keskeytyy; 
harjoitellen kaadolle, jonka nappaa suuhunsa ja haluaa peitellä; kaikki makaukset merkataan erinomaisesti. 
Mynämäki 14.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-10, e-3, f-4 = 41 pist). Rauhallisesti ohjaten Fanni 
alusta jäljelle; työ on pääosin maavainuista ja reipasvauhtista, jäljen kulkua varmistellaan pienin lenkein tuon 
tuostakin ja se hieman haittaa etenevyyttä; makauksista merkataan vain yksi koska muut sattuvat varmistus-
lenkkien kohdalle; katkokulma selviää lenkittämällä, seuraava kulma pienellä taustan tarkistuksella, viimeinen 
tarkasti; Fannia on helppo lukea metsässä; jälkeä pitkin kaadolle, jonka omii itselleen ja lähtee kätkemään. 



 
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: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Nice happy female, a lot of temperament, good movement, nice head, excellent topline and tail, correct coat, 
good front, feminine head. Savonlinna RN 2.4. Elena Ruskovaara JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Ikäistään nuoremmalta vaikuttava, nyt hiukan matala narttu, eturintaa tulossa, lanne voisi olla tiiviimpi, 
hyvä takaosa, narttumainen pää, kauniit linjat ja ilme, reipas käytös, erinomainen hännän käyttö, tulee vielä 
”nousta raajoihin”, liikkeet tarvitsevat aikaa, esitetään hyvin. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva AVO ERI 1 SA 
PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen, ihanan kokoinen, 
erinomaisesti kehittynyt ikäisekseen, kaunis pää ja ilme, erinomainen ylälinja, runko ja kulmaukset, liikkuu 
vapaasti, iloinen häntä, erinomainen karvan laatu. 
Taipumuskokeet: Loppi 3.9. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Häntä heiluen Weera 
tarkkailee ympäristöään; se antaa kosketella itseään. Haku ja laukaus: hylätty. Weera aloittaa lupaavasti; laajuus 
on aluksi riittävää; laukausta se säikähtää perusteellissti ja siihen työskentelyinto loppuu. Jäljestys: hyväksytty. 
Hyvin ohjattu lähtö; Weera etenee hitaasti ja varmasti; kaato kiinnostaa; tunnollinen jäljestäjä. Vesityö: hylätty. 
Weera kahlailee ja tietää kyllä mikä on tehtävä mutta uiminen ei kiinnosta. Tottelevaisuus: hyväksytty. Weera 
tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: rauhallisella Weeralla on hyvä suhde ohjaajaan; yhteys ohjaajaan 
säilyy hyvänä koko ajan. 
 
TRIPLET YES INDEED Lt & & Lv Ee & Balt JMva LtJV-15 TlnJW-15 41024/14 s.20.5.2014 i. Gb Mva Kyna By 
Request e. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Batl Mva Fi & No & Se & Pohj Jva BaltV-16 Triplet Karamel kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen NUO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, erittäin kaunis hyväilmeinen pää, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä 
rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä turkin laatu, liikkuu ja käyttäytyy hyvin. Mäntsälä KR 17.7. 
Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice overall 
picture, feminine, correct expression and bite, could have a little more eye rounding, correct earset, enough 
neck, well developed chest and body, good level back, well set tail, well angulated behind, good coat and coat 
texture, moves with good reach and drive. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP 
RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, sopivan vahva narttu, 
hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, erin-
omainen lapa, olkavarsi voisi olla hieman pidempi, hyvät takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, hyvä karva-
peite, liikkuu erittäin hyvin. Hyvinkää RN 18.9. Knut Sigurd Wilberg, Norja AVO ERI 4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Bitch of excellent type, nice head but would like a bit more depth in foreface, good front and 
neck, well angulated behind, moves well but topline could be better on the move. Hyvinkää ER 8.10. David 
Shields, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well made bitch of good size, 
bestens heads with lovely eye and expression, good depth of chest, pleasing legs and feet, well sprung ribs, 
presented in good firm condition, nicely rounded quarters, sound and happy mover, moves with free and easy 
drive. Lahti KV 30.10. William Smith, Australia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years 
old, correct size, correct head and muzzle, dark soft eye, correct ear carriage, scissor bite, neck falls into slightly 
upright shoulder, good spring of rib, carried well back, strong level topline, short strong loin, correct fall of croup 
to correct tailset, good underline, good turn of stifle, strong bone to tight cat feet, good coat and texture, 
movement is true and free, unrestricted with purpose. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 24.4. Piia Kairenius AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Alkumakaus 
tutkitaan perusteellisesti ja ohjatusti liikkeelle; Tove jäljestää reippaan iloisesti jäljen alusta loppuun, pääosin 
edetään maavainua käyttäen aivan jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä; toisen kulman tuntumassa, 
hieman ennen ja sen jälkeen, työskentely muuttuu aaltoilevammaksi ja samalla tehdään parit pienet nopeat 
tarkistuspistot jäljen sivuun; molemmat kulmat merkataan hyvin pysähtyen ja uusi suunta löytyy molemmilla kul-
milla tarkastuspiston tehden; kaadolle tullaan hieman jäljen sivusta, hienosti kuitenkin ilmasta sorkan vainuten, 
sorkkaa nuuhki ja jää viereen; erinomainen suoritus ensikertalaiselta nuorelta koiralta. Virrat 7.5. Arto Kylmälä 
AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Tove rauhoitetaan ennen alkumakausta ja ohjataan huolellisesti 
jäljelle; jäljestys etenee kaikki osuudet jäljen päällä tai välittömässä tuntumassa; ensimmäisellä kulmalla olevan 
makauksen Tove merkkaa hyvin pysähtyen, mutta joku jälki vie sen pois veriuralta, ohjaajan kehoituksesta 
rengastaa takaisin jäljelle; toisen kulman tuntumassa oli metsän raivaus käynnissä ja se aiheutti ylimääräistä 
tarkistelua; makauksen ylittää nuuhkaisten siitä välittämättä, kaadolle suoraan ja jää haistelemaan sorkkaa; hyvä 
jäljestys, jonka pisteitä vähentää kulmien tapahtumat. 
 
TWO PINE’S ABYSS 52363/13 s.2.10.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Two Pine’s Halo kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ 
years, red, needs to fulfil to maturity, could be a little fuller in head, sweet expression, scissor bite, slightly 
straight in front, could have better grooming slightly low tailset. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-
Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive free moving bitch, scores for her correct 
flat coat and merry attitude, attractive head and kind eye, would like a little more layback of shoulder, good upper 
arm, well developed ribs, would like a little more strength in loin, excellent coat quality but today lacking 
feathering, good rear angulation, really moved with excellent character. Helsinki KR 28.8. Kitty Sjong, Tanska 
AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head and expression, 



correct bite, well placed ears and eyes, good stop and skull, good neck, strong topline, good tailset and carriage, 
well angulated, good depth of chest, well bodied, moves well, correct coat texture. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 22.7. Hanna Lahtinen SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Keuruu 19.6. Ilkka Niemi AVO 0 (0 pist). [Koeselostus puuttuu]. Ruovesi 24.7. Jyrki 
Rasinpää AVO 1 (a-5, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Walma haistelee alkumakausta ja aloittaa 
sopivavauhtisen jäljestyksen maavainua käyttäen; ensimmäisen osuuden alkumatka hyvin veritystä pitkin, ennen 
kulmaa poiketaan jäljen sivuun ja aletaan syömään ruohoa, hetken ruohoa syötyään palataan ohjaajan 
kehotuksista jäljelle; ensimmäinen kulma tarkasti ja makaus merkataan; toinen ja kolmas osuus hyvin veritystä 
pitkin tai sen tuntumassa, tehden vain pieniä tarkistuksia sivuille, toinen kulma tarkasti ja makaus merkataan; 
suoraan kaadolle, jota jää haistelemaan; hyvä jäljestys mutta ohjaajan täytyisi kiinnittää huomiota vauhdin 
säätelyyn. Virrat 7.8. Karla Sohlman AVO 1 (a-5, b-9, c-7, d-12, e-3, f-4 = 40 pist). Walma tutkii lähtömakauksen 
ja saatetaan hyvin päivän työtehtävään, alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään maa- ja ilmavainua 
sekaisin tilanteen mukaan; kaikki osuudet edetään välillä pieniä ja isompia pyörähdyksiä tehden, mennään myös 
pitkiäkin matkoja aivan jäljen päällä; Walma tarvitsee välillä tukea ohjaajalta ja kannustuksia saatuaan jatkaa 
matkaa; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; ensimmäinen kulma teettää töitä, rengastellaan ja tuella matka jatkuu; 
makuu käydään merkkaamassa kolme kertaa; toinen kulma tarkasti, makuu tutkien; Walma osoitti osaavansa 
jäljestää, kokemuksen myötä pyörähtelyt vähenevät ja tukea ei tarvita; työtehtävä oli mieluinen ja tästä on hyvä 
jatkaa; pisteitä tänään pudottavat ensimmäisellä kulmalla olleet tapahtumat sekä matkan aikana tulleet 
pyörähtelyt, hyvä Walma. Lohja 11.9. Tuovi Henttu VOI 0 (0 pist). Alkumakaus osoitetaan ja ohjattuna jäljelle, 
Walma jäljestää maastoon sopivaa vauhtia suoraviivaisesti; alussa koira käyttää pääosin maavainua mutta 
varmuuden kasvaessa selvittiin vahvemmin tukeutuen ilmavainuun; Walma aloittaa jäljestyksen hyvin, juuri 
ennen ensimmäistä makuuta koira tutkii riistajälkiä, ei selvitä niitä, ensimmäinen hukka; uuden alun jälken 
ensimmäinen makuu merkataan hätäisesti, jatketaan jälkeä melkein ensimmäisen osuuden loppuun; siitä Walma 
lähtee riistapolkuja tarkistelemaan, oikaisee ensimmäisen kulman reilusti toiselle osuudelle, jolloin katkoa ei 
selvitetä, ylittää jäljen, seuraa hetken ja poistuu riistapoluille, toinen hukka; uusi alku, hetki seurataan jälkeä ja 
taas riistapolut vievät, kolmas hukka ja koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle; matkan aikana Walma parantaa 
suoritusta, loppu on jo mallikasta menoa, tästä on hyvä jatkaa. 
 
TWO PINE’S BONA FIDE 55210/13 s.17.10.2013 i. Lindridge Black Knight e. Two Pine’s Unukalhai kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Kruunupyy RN 7.5. Jouko Leiviskä AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomaista rotutyyppiä oleva kaunislinjainen cockeri jolla selvä sukupuolileima, ihana pää kauniine 
oikean muotoisine tummine silmineen, upea eturinta, ihana pyöreä runko, erinomainen luusto, erittäin hyvät 
suorat eturaajat, erinomaisen kaunis kaula ja selkälinja päättyen erinomaiseen hännän kiinnitykseen, erin-
omaiset takakulmaukset ja käpälät, erinomainen turkin laatu, erittäin kauniissa näyttelykunnossa, liikkuu erin-
omaisella askeleella. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. A substantial bitch who really excels in quality of angulations front and back, very attractive 
head and kind eye, really good layback of shoulder and return of upper arm giving good width in front, excellent 
development of ribs and strength of loin leading to well strongly angulated hindquarters, could carry a little less 
weight, beautiful silky coat, on the move very free and merry. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola AVO ERI 1 
SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, erinomainen tyyppi, feminiininen, vahva 
tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja säkä, hyvä eturinta, erinomainen runko, tasa-
painoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. 
 
TWO PINE’S KANGAROO 18796/15 s.11.1.2015 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 VV-
14 Flyers Zim Bean e. Two Pine’s Halo kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, feminiininen pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ikäisekseen, hyvä luusto ja käpälät, 
hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin halutessaan, voisi esiintyä reippaammin, tarvit-
see kehätottumusta. Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Beautiful feminine compact cocker type, scores for her excellent angulation front and back 
combined with shortness of back, very feminine head and melting expression, very good layback of shoulders, 
really scores in ribs and shortness of loin, very well angulated rear quarters, good quality well presented coat, 
today on the move was sound but did not lift her tail and show happy cocker temperament. 
 
TWO PINE’S KUIPER BELT 18797/15 s.11.1.2015 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 
VV-14 Flyers Zim Bean e. Two Pine’s Halo kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
hyvä narttu, hyvä pää, purenta saisi olla parempi, kaunis ilme ja kaula, sopivan vahva runko ja hyvä ylälinja, 
hyvä takaosa, karva ei aivan parhaimmillaan, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
TWO PINE’S NIKITA 31648/15 s.2.5.2015 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 
HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Two Pine’s Zip Code kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Raahe RN 23.1. Paavo Mattila PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman lyheltä 
vaikuttava pentu, kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, rintakehä voisi olla pidempi, hyvät raajat, liikkuu 
kohtuullisen hyvin, miellyttävä käytös. Reisjärvi RN 14.5. Paula Rekiranta JUH EH 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Sievä, erittäin hyvän tyypinen nuori narttu jolla oikea iloinen cockeriluonne, hieman pyöristynyt 
kallo, hyvä kuono-osa, hyvä kaula, ikäisekseen hyvä rinta ja rintakehä, vielä kovin kapea kauttaaltaan, lyhyt 



lantio ja matala hännän kiinnitys, vielä pentumainen karvan laatu, voisi liikkua pidemmällä askeleella, antaa 
hieman neliömäisen vaikutelman. 
 
TWO PINE’S PONY EXPRESS 43722/15 s.6.7.2015 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills Your The Man e. Two Pine’s Bona Fide kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Joensuu RN 5.3. Tuula Savolainen PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8 kk, kauniit mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyvä pää, kuono saisi vahvistua, hyvä huulilinja, tummat silmät, ilmettä 
häiritsee hieman avoimet luomet, tilava runko, hieman lyhyt rintalasta, tasapainoinen raajarakenne, kauniisti 
kannettu häntä, yhdensuuntainen edestakaisliike, kaunis sivuliike, edelleen pentuturkissa, reipas käytös. Imatra 
KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia PEN 4 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice puppy, little bit 
overweight, feminine head, needs more parallel lines of head, good volume, correct tail, strong back, could be 
better angulated, could be more free movement, nice temperament, little bit open eyelids. Kouvola RN 23.4. 
Riitta Niemelä JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, erinomainen tyyppi ja hyvät mitta-
suhteet, sopiva vahvuusaste, hyvä pään pituus, aavistuksen takaluisu kallo, hyvä täyteläinen kuono, kaunis 
kaula ja ylälinja, hyvä rintakehän malli, sopiva luuston vahvuus, varsin tasapainoiset kulmaukset, vielä pentu-
karva, liikkuessa lupaava ulottuvuus, vaatii vielä hieman lisää itseluottamusta, lupaava kokonaisuus. Kellokoski 
ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Scores for her 
excellent substance and strength of bone, good quality flat silky coat, pleasing expression but head could be a 
bit more feminine, would like more layback of shoulder and return of upper arm which could give more width in 
forechest, good ribs, well angulated quarters, on the move was sound but today was not showing her merry 
cocker attitude. 
 
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: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine 
bitch, correct type, nice feminine head and expression, correct neck and topline with a bit short croup, well 
developed body, correctly angulated, shows well enough in movement but better standing than moving, correct 
temperament. Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis narttu, oikeat mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvä 
ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis kaula, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. 
 
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: Hämeenlinna RN 2.10. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaisen tyyppinen, tilavarunkoinen hyvä narttu jolla saisi olla enemmän täytettä etuosassa, hyvä pää 
ja ilme, keskipitkä kaula, hyvin rakentunut takaosa, oikea-asentoinen häntä, seistessään hyvin kaunis tyypikäs 
ylälinja, oikealaatuinen karva, liikkuu sujuvasti ja reippaasti, tarpeeksi koottu liikkuessaan, esitetään hienosti. 
 
TÄHTIMETSÄ NATALIE 14617/14 s.22.12.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Tähtimetsä Isabella kasv. 
Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Heinola 8.5. Satu Koski VOI 2 (a-4, b-7, c-6, d-13, e-3, f-4 = 37 pist). Koiralle osoitetaan 
lähtömakaus, jonka tutkii nopeasti, alkaa maavainuinen ja sopivavauhtinen jäljestys; ensimmäisellä osuudella 
koira tekee kaksi alle narunmittaista tarkistusta jäljen sivuun, toinen ja kolmas osuus jälkitarkasti; ensimmäinen 
kulma, jolla katko, selvitetään yhdellä taustapyörähdyksellä ja jäljentekiköiden jälkiä hyödyntäen, toinen ja kol-
mas kulma laajalla taustalenkillä; neljännellä osuudella koira tekee enemmän tarkistuksia jäljen molemmin puo-
lin, osuuden puolivälissä vastaan tulee suo, joka aiheuttaa tarkistuksia aina hukkaan asti; osoitetaan puhdas jälki 
ja edetään kaadolle jälkitarkasti, koira jää tutkimaan sorkkaa; kaikki makaukset merkataan hienosti. Janakkala 
12.6. Satu Koski VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-10, e-3, f-5 = 37 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus, jonka tutkii hyvin, 
krepitys ohjatusti, alkaa maavainuinen, jälkitarkka ja ihannevauhtinen jäljestys; ensimmäinen kulma tarkasti, toi-
sella kulmalla on katko, koira lähtee tekemään laajaa rengastusta aina hukkaan asti; osoitetaan puhdas jälki ja 
loput jäljestä edetään tarkasti, kolmas kulma selvitetään pienellä takalenkillä; makauksista ensimmäinen, toinen 
ja neljäs merkataan hyvin, kolmas nopeasti; kaadolle sivusta ja koira jää tutkimaan sorkkaa; osaava jäljestäjä, 
jolle linnunhajut aiheuttivat haasteita tänään. Nokia 18.6. Tuija Sällylä VOI 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, josta lähti 
reippaasti liikkeelle, etenee välillä siksak-liikettä tehden hyvää vauhtia, mutta välillä tehdään tarkistuksia jäljen 
molemmin puolin ja ne häiritsevät etenemistä; toisen osuuden puolivälissä ojat aiheuttavat niin aikaa vieviä 
tarkistuksia, että tuomittiin hukka; tämä toistui vähän matkan päästä ja kun päästiin viimeiselle kulmalle, joka oli 
katkokulma, oli koko jäljestysaika käytetty ja koe keskeytettiin; makauksista merkitsi toisen ja kolmannen, kulmil-
la tarkistuslenkkejä; tänään runsaat riistajäljet veivät mielenkiinnon jäljestystehtävältä. Salo 25.6. Rauli Markelin 
VOI 3 (a-3, b-6, c-5, d-9, e-3, f-2 = 28 pist). Natalie ohjataan lyhyellä narulla jäljelle, jota edetään maa- ja ilma-
vainua käyttäen mukavaa kävelyvauhtia; kaikilla osuuksilla erikokoisia lenkkejä ja polveiluja; ensimmäinen ma-
kaus yli, muut merkataan selvästi pysähtyen ja nuuhkien; katkokulma selviää kahdella isolla ja yhdellä todella 
laajalla lenkillä, muut jäljen mukaisesti; ensimmäisellä osuudella tarkastukset johtavat viljapellolle hukkaan; sork-
ka ohitetaan läheltä, hetken hakemisen jälkeen se löytyy nuuhkittavaksi; hukka ja ajan ylitys pudottavat palkinto-
sijat. Janakkala 4.9. Rauno Koskinen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-13, e-3, f-4 = 44 pist). Koira hyvin ohjattuna jälki-
työhön, jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia; kaikilla osuuksilla tehdään runsaasti tarkasteluita 
ja voltteja jälkiuran sivuilla, pääosin kuitenkin jälkiuran tuntumassa; ensimmäinen kulma, jolla katko, teettää run-
saasti töitä, mutta katko löytyy lopulta ihmisjälkiä pitkin, toinen ja kolmas kulma takatarkastuksin; kaikki makauk-
set merkataan; kaadolle suoraan, se kiinnosti. Janakkala 7.9. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-11, e-3, f-
5 = 47 pist). Vauhdikas ohjattu lähtö, Natalielle osoitetaan alkumakaus, jonka se tutkii, sen jälkeen ohjatusti mat-



kaan ja hyvin jarrutettuna ensimmäinen osuus; toisen osuuden alussa sahataan jäljen molemmin puolin ja osuu-
den loppu jäljen mukaisesti, jäljen vierestä lähteneet linnut eivät häirinneet jäljestystä; kolmas osuus mennään 
jäljellä ja neljäskin vielä hyvää jäljestystä muutamaa pistoa lukuunottamatta; kulma pienin ylityksin ja suunnan-
tarkistuksin, katkokulma selvitetään muutamalla laajalla lenkillä suoraan veretyksen alkuun; makaukset osoite-
taan nopeasti pyörähtäen; kaadolle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; hieno ja hyvin etenevä 
suoritus; ripeä ja nopealiikkeinen koira, jolla todella hyvä suoritus tänään, suoritus parani loppua kohti tultaessa. 
Heinola 18.9. Petri Pelkonen VOI 2 (a-4, b-9, c-8, d-9, e-3, f-4 = 37 pist). Alkumakuu nopeasti, krepitetty osuus 
opastetusti; reipasta vauhtia etenevä koira, kulkee luovien jäljen molemmin puolin koko matkan; ensimmäinen 
kulma mennään suoraan yli ja hyvin työläästi kuitenkin löydetään uusi osuus; toisen osuuden puolessa välissä 
määrätietoisesti jäljen sivuun, omatoimisesti löydetään jälki pienen haeskelun jälkeen; toinen kulma, jossa katko, 
selviää veretyksen lopusta jäljentekijöiden jälkiin turvautuen vaivattomasti; kolmas osuus hyvin kulmalle, joka 
otetaan tarkasti; neljäs osuus hyvin sorkalle, joka kiinnosti; makauksista vain yksi kiinnosti, muut ylitettiin vauhdil-
la; tänään makaukset ja pari isompaa pyörähdystä pudottivat paljon pisteitä ja palkintosijan. 
 
TÄHTIMETSÄ PAM PAM PAMELA 46254/15 s.2.8.2015 i. Gentleman vom Rosenhof e. Tähtimetsä Lempi 
kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kovin 
kevytkuonoinen, hyvä purenta, riittävä luusto, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä rintakehä, heiman luisu lantio, 
hyvä karva, liikkuu hieman korkeasti edestä, kaipaa taakse voimaa, hyvä luonne. Jyväskylä KV 12.11. Nelson 
Segala, Brasilia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Muy buena hembra de la raza, de color 
tricolor, muy buena cabeza, buena exprecion, buenas anteriores, buen arco de costillas, buena grupa, muy 
buenos pies, buenas posteriores, buen tempramento, muy atractiva color.  
 
USEMADE QUITE UNUSUAL SE47896/2013 s.19.7.2013 i. Icefern It’s Like That e. Se(n) Mva Benchmark Le 
Feu Light kasv. Ulla-Stina Eriksson, Ruotsi 
Näyttelyt: Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari VAL ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Elegant 3 years old female, typical head, well muscled neck and body, correct legs and 
tails, correct coat and colour. 
 
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 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head, head needs trimming, correct front angulation, strong ribcage, topline should be more level, 
angulation behind could be more pronounced, moves with drive but narrow behind. 
 
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: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila JUN ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Femi-
niininen hyvin kehittynyt juniorinarttu, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, melko hyvän muotoinen feminii-
ninen pää, ystävällinen ilme, hyvä kaula, tiivis vahva selkä, hieman lyhyt pysty olkavarsi, riittävä eturinta, oikean 
mallinen runko, hyvä luusto ja erinomaiset käpälät, kaunis takaosa, erinomainen turkki, etuliikkeessä vielä 
hieman epävakautta, liikkuu hyvin takaa, hyvä ryhti, miellyttävä luonne ja esiintyy kauniisti. Jämsä KR 4.6. Theo 
Leenen, Belgia NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months old, good 
size and proportion, really nice feminine head, dark eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck, 
shoulder and topline, correct tail, very well angulated, good bone and feet, strong body, really nice coat, moving 
well. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali NUO ERI 1 SA PN4 VACA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminine head, underjaw could have more power, nice reach of neck, chest could be a bit 
deeper, nice ribcage, excellent topline, nice rear angulation, moves with a correct drive. Seinäjoki KV 22.10. 
Tarmo Viirtelä AVO ERI 3 SA PN4 SERT. Erinomainen koko, viehättävä pää ja ilme, keskiruskeat silmät, alas 
kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja etuosa, tiiviit tassut, syvä hieman lyhyt rintakehä, täyteläinen runko, hyvä 
häntä ja takaosa, kauniissa karvassa, vetävä askel ja hyvä ryhti, reipas käytös. Tampere RN 6.12. Irina 
Poletaeva AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen, riittävän kehittynyt 
ikäisekseen, erinomainen pää ja ilme, saksipurenta, hyvä kaula, hyvä ylälinja, iloinen häntä, eturinta voisi olla 
paremmin kehittynyt, hieman ahtaat etuliikkeet, hyvät takakulmaukset ja takaliikkeet, karvan laatu voisi olla 
parempi.  Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, kulmauksia voisi 
olla enemmän sekä edessä että takana, koira kääntää etukäpäliään ulospäin, erittäin hyvä turkin laatu, koira 
liikkuu erittäin hyvin. Helsinki KV 11.12. Attila Czegledi, Unkari AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Lovely outline and proportions, nice head and neck, compact body, correct rear, definitely turnet out front 
legs from elbows, sound mover. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 27.8. Hanna Lahtinen SPA 1. 
 
VILLIVUOKON VALPURI 38276/11 s.6.3.2011 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Fi Jva Ah-Tib’s Four Feet 
Above kasv. Virpi Väisänen 
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 29.5. Lea Foudilainen AVO 2 (a-4, b-7, c-5, d-10, e-3, f-3 = 32 pist). Erittäin inno-
kas lähtö; rivakkajalkainen Sirkku suorittaa ensimmäisen osuuden sujuvasti sekä maa- että ilmavainulla; ensim-
mäinen kulma menee reilusti yli, tästä palautus; makaus merkataan kevyesti; toisen ja kolmannen osuuden tämä 
laajaliikkeinen työmyyrä selvittää tarkistuslenkkejä tehden, ohjaajaa pyöritetään ihan tarpeeksi; toinen makaus 



merkataan nopeasti, kulmalla Sirkku tekee rivakasti töitä ja uusi suunta selviää; kaato löytyy ja se kiinnostaa; 
todella työhaluinen Sirkku ei unohda hetkeksikään tehtäväänsä; ohjaajan jarrukenkien hiominen varmaan tarken-
taisi Sirkun työtä. Pyhäntä 12.6. Ville Porthan AVO 2 (a-4, b-8, c-6, d-7, e-3, f-3 = 31 pist). Lähtömakaus osoitet-
tiin kevyesti; Sirkku aloittaa maa- ja ilmavainuisen jäljestystyön, jäljestys etenee jäljen puolelta toiselle poikkoillen 
koko matkan ajan; ensimmäinen makaus merkataan hyvin, kulma laajalla kaarroksella uudelle osuudelle; toiselle 
kulmalle saavuttaessa oikaistaan sisäkautta ja käydään hakemassa suuntaa kotvan aikaa, makaus jää merkkaa-
matta; noin 30 metriä ennen sorkkaa poistutaan jäljeltä määrätietoisesti hukkaan asti; palautetaan jäljelle, josta 
suoraan sorkalle, joka kiinnostaa kovasti, jää vierelle vahtimaan. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Mikkeli 4.9. Esa Pekkarinen AVO 0 (0 pist). [Koeselostus puuttuu]. 
Metsästyskokeet: Inari 24.9. Tiina Karlström AVO – (30 pist). Inari 25.9. Juha Karlström AVO – (27 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 15.5. Niina Lukkariniemi AVO 2 (a-4, b-7, c-5, d-10, e-3, f-2 = 31 pist). Rauhallinen 
ohjattu lähtö, josta alkaa pääosin maavainuinen, erittäin reipasvauhtinen jäljestys; vauhdista pari kertaa huomau-
tetaan, mutta suuremmin se ei hiljennä; heti ensimmäisen osuuden alkupuolella laajat tarkistukset hirvenjäljillä 
aina hukkan asti; tästä työ tarkentuu ja loput jäljestä edetään vain pienin tarkistuksin jäljen sivuun; makauksia ei 
merkkaa, kulmat jäljen mukaisesti; sorkalle tullaan jäljen päällä ja jäädään kaatoa kiinnostuneena tutkimaan; 
innokas jäljestäjä, joka hyötyisi reippaasta jarrutuksesta. Tuusniemi 1.6. Piia Juntunen VOI 1 (a-6, b-9, c-10, d-
10, e-2, f-4 = 41 pist). Ohjattu lähtö, josta alkaa innokas maa- sekä ilmavainuinen sopivavauhtinen jäljestys; 
ensimmäisellä osuudella pari laajempaa tarkistusta, lopuilla osuuksilla suoraviivaisempaa etenemistä; ensimmäi-
nen kulma laajalla lenkillä takaa, makaus merkaten; toiselle kulmalle tulee sivusta, makauksen ohittaa; kaadon 
löytää ja sen pikaisesti nuuhkii; hieno suoritus tänään. 
 
WALANOS ARWEN EVENSTAR 27571/16 s.14.4.2016 i. Fi & Ee & Lt Mva EeV-16 Triplet Yours Truly e. C.I.B 
C.I E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. Reia Leikola-Walden 
Näyttelyt: Lahti PN 23.10. Tarja Löfman PEN 1 KP ROP-pentu RYP3-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 6 kk vanha feminiininen narttu jolla oikeat mittasuhteet ja olemus, hyvä purenta, kuono-osa saa täyttyä, 
oikeat pään mittasuhteet, hieman pysty lapa, muuten hyvin kulmautunut, erinomainen eturinta ja täyteläinen 
runko, hyvä ylälinja ja häntä, tehokkaat liikkeet, miellyttävä käytös. Helsinki PN 11.12. Marion Waddell, Iso-
Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct square muzzle, good ear and 
earset, correct reach of neck, presents a square picture on stand, moved confidently with typical gait. 
 
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: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski VET ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaisessa kunnossa esitetty 11-vuotias narttu, erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, 
lavan asento ja kiinteä selkälinja, erinomainen reisi ja hyvät kinnerkulmat, hieman kapeat takaliikkeet, joustavat 
ja tasapainoiset sivuliikkeet. 
 
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: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
narttu, erinomaista tyyppiä, feminiininen hyvän mallinen pää joka saisi olla hieman täyteläisempi silmien alta, 
hyvä ilme, kaunis kaula, hieman niukat etukulmaukset, hyvin kulmautunut takaa, hyvä runko, eturinta saisi olla 
selvempi, sopiva luusto, oikealaatuinen karva, hyväasentoinen häntä, hieman avoimet kyynärpäät, vapaat 
ryhdikkäät liikkeet, miellyttävä luonne ja esiintyy hyvin. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia KÄY EH. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, enough well balanced, muzzle broad enough, correct 
expression, enough neck, could have straighter topline, broad deep body, loin short enough, enough angulation 
in front, correct behind, could show herself better in movement, nice temperament. Kruunupyy RN 7.5. Jouko 
Leiviskä KÄY ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, tyylikäs, kaunis 
kaula, hieman suorat lavat, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, muuten hyvät pään mittasuhteet, kauniit ilmeik-
käät silmät, hieman lyhyt rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, hyvin kiinnittynyt häntä, hieman pehmeä turkin 
laatu, liikkuu hyvällä askeleella takaa käyttäen erinomaisesti häntäänsä. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola 
KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, hyvällä asenteella liikkuva selvästi narttumainen 
kokonaisuus, hyvä kaula ja ylälinja, aavistuksen pitkä lanne, etuosa voisi olla selvemmin kulmautunut, hyvin 
kehittynyt runko, liikkuu riittävällä askeleella. 
Rallytoko: Kokkola 11.6. Anna Klingenberg ALO – (0 pist). Alajärvi 10.8. Fiia-Maria Kivioja ALOHYV (76 pist). 
Seinäjoki 19.11. Iiris Harju ALOHYV (85 pist). Seinäjoki 19.11. Iiris Harju ALOHYV (87 pist) RTK1. 
Luonnetesti: Lapua 30.7. Jorma Kerkkä ja Reijo Hynynen LTE (86 pist). 
 
WESTTORPETS SUMMER MAGIC 44004/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars Of 
Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Jämijärvi RN 19.3. Tarja Hovila PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, hyvin 
kehittynyt narttupentu, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen feminiininen pää, ystävällinen 



ilme, riittävä kaula, hyvän mallinen runko, hieman niukka eturinta, sopiva luusto, hieman niukasti kulmautunut 
edestä, sopivat takakulmaukset, hyvä karva, vapaat liikkeet. Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice young feminine bitch, still developing, could have stronger head 
and muzzle, a bit too rounded skull, enough neck, croup long enough, correct volume of body for her age, 
enough angulated, moves ok, correct temperament. Kruunupyy RN 7.5. Jouko Leiviskä JUN H. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Nuori neiti joka pahassa kehitysvaiheessa ja vaikuttaa tällä hetkellä kovin kevyeltä 
ja ilmavalta, suorahkot lavat, kevyehkö kuono-osa ja kapea kallo, miellyttävä ilme, rintakehä voisi olla pidempi ja 
takakulmaukset voimakkaammat, hieman kevyt luusto, liikkeet voisivat olla tehokkaammat, ujostelee tilannetta 
hieman. Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, erittäin 
feminiininen, sievä pää jossa kuono-osa voisi olla aavistuksen voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä 
luusto, riittävä rungon syvyys, etuosa voisi olla selvemmin kulmautunut, hyvät mittasuhteet, liikkuu hyvällä aske-
leella. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas, 
hyvä pään pituus, vielä kevyt kuono-osa, purenta ok, erityisen kaunis ilme ja tummat silmät, alas kiinnittyneet 
korvat, hyvä kaula ja eturinta mutta etuosan tulee vielä levitä, litteähköt tassut, hyvä rintakehä, tarpeeksi vahva 
runko, hieman kuroutunut alalinja, hyvä häntä ja takaosa, kauniissa karvassa, hieman leveät etuliikkeet, riittävä 
sivuaskel, lanne köyristynyt ja lantio putoaa liikkuessa, reipas käytös, kehitysvaiheessa. 
 
WESTTORPETS SUMMER MEMORY 44003/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars 
Of Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, erit-
täin feminiininen sievä narttu joka saisi olla kauttaaltaan voimakkaampi, kevyt luusto, rungon tulee täyttyä, hyvä 
kaula ja ylälinja, etuosan tulee voimistua, hyvin kulmautunut takaa, kantaa itsensä hyvin liikkeessä, hyvä hännän 
kanto. 
 
WESTTORPETS SUMMER MIRACLE 43999/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars 
Of Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very feminine bitch, scores for her flat silky coat but requires more substance and weight all through, pretty 
head, would like more shoulder layback and needs more bone in legs, ribs are underdeveloped and she needs 
to carry more weight overall, coat of good quality and well presented, on the move very happy but needs more 
width all through. 
 
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: Heinola KR 21.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hündin 
mit lose Konstruktion, leichte Knochen, Kopf könnte eleganter sein, wenig Winkelungen, Hinten zu steil, etwas 
ängstliches Wesen, gute Bewegung. 
 
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: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Attractive mature bitch, scores for her beautiful flat silky coat and steady movement, attractive head and kind 
eye, would like more layback of shoulder and return of upper arm which would give more width in front, well 
developed in ribs and body, good rear angulation, on the move was sound, steady and happy. 
 
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: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very substantial bitch, scores for her strength of bone and flat correct coat, liked her kind expression, would like 
more layback of shoulder, good strength in ribs, well angulated quarters, would prefer a shorter loin, on the move 
sound but needs more width behind. 
 
WILD DARLING ROYAL GREAT SECRET 30813/15 s.2.5.2015 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Daisy kasv. Helena Juvonen 
Taipumuskokeet: Ylitornio 6.8. Nina Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Martta on iloinen ja 
avoin nuori cockerityttö, joka on kiinnostunut koirakavereistaan ja tutustuu vieraaseen ihmiseen tuttavallisesti 
pusutellen. Haku ja laukaus: hyväksytty. Sopivalla etäisyydellä tapahtuvaa vielä pentumaisen innokasta työsken-
telyä; käyttää hyvin maa- ja ilmavainua ja pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan; laukauksesta pysähtyy, ihmettelee het-
ken ja sitten jatkaa parantaen hakua entisestään. Jäljestys: hyväksytty. Martta jäljestää maa- ja ilmavainua käyt-
täen erittäin varmasti lähdöstä maaliin; kaatoa tutkitaan häntä heiluen. Vesityö: hyväksytty. Martta ui halukkaasti 
ja tuo pukin mallikkaasti ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Martta tottelee erittäin hyvin. Yhteistyö ja yleis-
vaikutelma: parin yhteistyö on varsin saumatonta; nuori Martta on innokas metsätyttö, jonka kanssa on varmasti 
mukava harrastaa metsälajeja. 
Jäljestämiskokeet: Ylitornio 4.9. Kari Hyytiäinen AVO 0 (0 pist). Alkumakaus näytetään koiralla ja alkaa maa- 
ja ilmavainuinen jäljestys jäljen suuntaisesti risteillen, tekee tarkistuksia jäljen sivuille; ensimmäisen osuuden 
puolivälissä poistuu porojen jäljille ja hukka; ensimmäinen kulma kaarretaan ohi ja jatketaan suoraan ja toinen 
hukka; toinen kulma tarkasti ja makaus merkataan; sorkka ohitetaan ja jatketaan suoraan ja tulee kolmas hukka; 



koe keskeytetään ja harjoitellen sorkalle, joka nuuhkitaan; koira osaa jäljestää mutta porot kiinnostivat tänään 
liikaa. 
 
WILD DARLING ROYAL LIGHT OF LIFE 30814/15 s.2.5.2015 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Daisy kasv. Helena Juvonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminii-
ninen, hyvän kokoinen narttupentu jolla hyvä raajakorkeus ja oikeat rungon mittasuhteet, hyvä kallo ja kauniit 
silmät, oikein sijoittuneet korvat, hyvä kaula mutta etukulmauksia saisi olla enemmän, hyvä runko, kaunis karva-
peite, oikea hännän käyttö liikkeessä, liikkuu hyvin sivulta mutta pyöristää hieman ylälinjaa liikkeessä. Kemijärvi 
RN 2.4. Pekka Teini JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Myöhästyi kehästä, vain laatuarvostelu. 
Erittäin lupaava nuori narttu jossa parasta on erinomainen runko ja raajakokonaisuus, samoin turkki huippu-
kunnossa, selässä hieman pehmeyttä, kallo-osan tulee vielä vahvistua, ikäisekseen hyvät liikkeet, todella reipas 
cockerin käytös. Keminmaa RN 14.5. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1 SA PN2 VASERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin kehittynyt, hyvän kokoinen, vahva nuori narttu, erinomainen rakenne 
ja oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus, aavistuksen takaluisu kallo, kauniit tummat silmät, rintakehässä jo hyvä 
syvyys, pituus ja tilavuus, hyvät raajojen kulmaukset, rungossa karva on jo vaihtunut, raajoissa ja mahan alla 
vielä pentumaista ja pehmeää ja tarpeettoman runsasta. Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen JUN ERI 1 SA 
PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti kehittynyt, hyvän kokoinen nuori 
narttu, oikean muotoinen miellyttävä pää ja ilme, riittävät kulmaukset, oikeat mittasuhteet rungossa jonka tulee 
vahvistua, hyvälaatuinen turkki, esijntyy reippaasti, tasapainoisesti liikkuva. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, 
Unkari JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 months old elegant female, beautiful 
head, correct bite, lovely eyes, deep set ears but could be bit longer, elegant neck, well muscled body, could be 
shorter, the topline is not enough straight yet, very good correct legs, well set and carried tail, elegant colour, 
excellent coat quality, perfect grooming. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Attractive girl of correct size, type and balance, head still developing but in a nice way, 
excellent neck and shoulders, nice legs and feet, beautifully rounded ribs, excellent topline, tailset and tail 
carriage, sound mover, well presented. Kalajoki RN 27.8. Tanya Ahlman-Stockmari JUN ERI 1 SA PN2 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat rungon mittasuhteet omaava hyvän kokoinen narttu, 
oikeailmeinen pää, kaunis kaula, vahva säkä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko, hyvä karvapeite, oikea 
hännän kiinnitys liikkeessä, liikkuu hyvin. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas, hieno pää ja ilme, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, mallikas etu-
osa, tiiviit tassut, hieno rintakehä ja vankka runko, hieman pitkä lanne, hyvä takaosa, kauniissa karvassa, hyvä 
häntä, hyvä ryhti, tasainen hieman lyhyt askel, iloinen käytös. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen NUO ERI 1 
SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis punavalkoinen, hyvät mittasuhteet, koko ja 
luusto, erinomainen lempeä ilme, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, erittäin 
hyvät kulmaukset edessä ja takana, upea karva joka kauniisti viimeistelty, erittäin kauniit liikkeet. Helsinki KV 
11.12. Attila Czegledi, Unkari NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent in size, strong 
but very feminine, lovely neck and shoulders, strong body and rear, slightly turned out front legs, lovely type, 
nice coat, happy mover with excellent drive. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 6.8. Nina Janné SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Helmi on iloinen 
hännänheiluttaja, joka on kiinnostunut koirakavereistaan ja suhtautuu vieraaseen ihmiseen avoimesti tutustuen. 
Haku ja laukaus: hyväksytty. Sopivalla etäisyydellä tapahtuvaa innokasta ja halukasta, vielä pentumaista hakua; 
käyttää vainuaan erittäin tehokkaasti; Helmi tottelee erinomaisesti ohjaajan hillittyjä ohjauksia; laukauksesta 
jatkaa töitä. Jäljestys: hyväksytty. Helmi jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen pienellä siksakilla erittäin varmasti 
ja tarkasti; kaato löytyy helposti ja Helmi on varsin onnellinen sen löytäessään. Vesityö: hylätty. Helmi ei mene 
uimaan; tarvitsee vielä harjoitusta tälle osa-alueelle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Vesityössä tottelevaisuus 
hieman rakoilee, muuten tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Helmin haku ja jälkityö on hyvin mallikasta; 
Helmi selvästi nauttii metsässä työskentelystä; harmillista kun uinti ei vielä onnistunut. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 21.8. Juhani Heikniemi AVO 1 (a-6, b-10, c-8, d-13, e-3, f-5 = 45 pist). Helmi 
ohjatusti jäljelle, Helmi jäljestää sopivaa vauhtia enimmäkseen maavainulla, työ on jälkitarkkaa toiselle kulmalle 
asti; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen kulma takaa kaartaen; makaukset merkataan hyvin; jälkien tekopäivänä 
toisen kulman tuntumassa olleet porot houkuttelivat Helmin jäljillään tarkastamaan jäljen molempia sivuja ja 
aiheuttivat myös lyhyen paluujäljen tarkastelun; siitä kuitenkin selvittiin ja jäljestys jatkui tarkkana kaadolle asti, 
kaadon osoittaa pysähtyen nuuhkimaan; tuoreet poronjäljet kulman tuntumassa pilasivat muuten täydellisen 
suorituksen. Ylitornio 4.9. Kari Hyytiäinen AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Alkumakaus 
tutkitaan, koira jäljestää maa- ja ilmavainulla sopivalla vauhdilla jäljen päällä edeten; ensimmäinen kulma 
tarkasti, mutta kävellen yli ja nopea nuuhkaisu makaukseen; toinen kulma myös tarkasti ja makaus merkataan; 
sorkalle suoraan ja sitä nuuhkitaan; erinomainen suoritus. 
 
WILD DARLING ROYAL WHITE LILY 30811/15 s.2.5.2015 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Daisy kasv. Helena Juvonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Tanya Ahlman-Stockmari PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilava-
runkoinen, rungon mittasuhteilta hieman pitkä narttu, hyvä kallo-osa, sopiva kaulan pituus, riittävästi kulmautunut 
edestä, hyvä karvapeite ikäisekseen, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä käytös, liikkuu hyvin edestä, ylälinjan 
tulee vielä vakiintua. 
 
WINHA’S BIANCA THE RESCUE 42424/15 s.25.8.2015 i. Lindridge Black Knight e. Winha’s Arwen Evening 
Star kasv. Matilda Maasalo 



Näyttelyt: Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Still 
very puppylike looking 10 months old red with feminine head, correct length of neck, proper ribcage, a little long 
in body, moves ok. 
 
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: Loviisa RN 7.5. Viveca Lahokoski AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista tyyppiä oleva narttu jolla klassisen kaunis ja pehmeälinjainen pää, erinomaiset pään linjat, mitta-
suhteet ja hyvä sopiva otsapenger, hyvä rintakehä, rodunomainen selkälinja ja hännän kiinnitys, vankka luusto, 
erinomaiset takakulmaukset, hyvän laatuinen kaunis turkki, hyvät yhdensuuntaiset takaliikkeet, sivuliikkeissä 
saisi olla enemmän potkua ja voimaa, seistessä antaa kauniin profiilin. Lahti RN 8.5. Eeva Resko AVO ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää ja ilme, 
hyvin kulmautunut edestä ja hyvä eturinta, hyvä luusto, hyvä runko, hieman jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut 
takaosa, liikkuu riittävällä pitkällä askeleella mutta voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä. Järvenpää KR 
28.5. Luis Peixoto, Portugali AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type of the breed, 
well balanced, correct proportions, correct length of neck, correct back angulations, deep chest, moves well, 
good temperament. 
 
 
 
KASVATTAJALUOKAT 
 
Kennel AAMUNKOITON om. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kuusamo RN 16.7. Harri Lehkonen KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Koon ja rotutyypin 
puolesta tasainen ryhmä, kaikilla hyvämuotoiset päät ja rungot, hyvälaatuiset turkit sekä reippaat luonteet, onnit-
telut kasvattajalle. Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia KASV 1 KP ROP-KASV. Breeding group of 
outstanding quality, all dogs of excellent quality, compact, well balanced, healthy looking, good movers. 
 
Kennel BENCHMARK om. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KASV. Consistent type of particolour, all 
compact, all moving happily, good toplines. Kangasala RN 6.12. Irina Poletaeva KASV 1 KP ROP-KASV BIS3-
KASV. Tasainen ryhmä kolmesta eri yhdistelmästä, oikeat tyypit, kompakteja, hyvin liikkuvat koirat, hyvät karvat, 
onnea kasvattajille. 
 
Kennel CRAB APPLE’S om. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 24.4. Paula Rekiranta KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-KASV. Kolme yhdistelmää, ryhmä 
tyypiltään erinomaisia yksilöitä, hyvät mittasuhteet ja kaunisilmeiset päät, oikeat turkin laadut ja hyvät liikkeet. 
Kotka KV 18.6. Rainer Vuorinen KASV 1. Ryhmä hyväluustoisia ja hyvärunkoisia koiria, hyvän muotoisia päitä, 
ylälinjat hyvät, samoin liikkeet. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla KASV 2. Kolmesta eri yhdistelmästä koos-
tuva ryhmä, hyvät pitkät päät, hieman pitkärunkoisia, luustot voisivat olla hieman voimakkaammat, liikkeet riittä-
vän pitkät ja yhdensuuntaiset, riittävän yhdenmukainen luokka. Kouvola PN 2.10. Marja Talvitie KASV 1 KP 
ROP-KASV BIS2-KASV. Yhdestä yhdistelmästä koostuva hyvin tasainen ryhmä, erittäin hyvän tyyppisiä cocke-
reita, pääsääntöisesti kaikki hyvin kulmautuneita, hyvät ylälinjat ja karvan laadut, liikkeessä vielä toivomisen 
varaa, tarvitsevat aikaa. 
 
Kennel DAZZLINGTAILS om. Mari Hotti 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 9.4. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Hyvin kaunis tasalaatuinen 
ryhmä erittäin hyvin rakentuneita koiria kolmesta eri yhdistelmästä, kaikilla hyvän malliset päät, miellyttävät 
ilmeet, hyvälaatuiset karvapeitteet, koirat liikkuvat ja esiintyvät hyvin kaiken aikaa edukseen, erinomaista 
kasvatustyötä josta parhaat onnittelut. Mikkeli RN 14.5. Hannele Jokisilta KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. 
Kolmesta eri yhdistelmästä, eri-ikäisiä ja siten eri kehitysvaiheessa olevia koiria, oikealinjaiset päät, sopivat koot 
ja riittävän voimakkaat kulmaukset, erinomaiset luonteet. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia 
KASV 4 KP. Pleasing line-up, all of good type with excellent bone and substance throughout, all very sound on 
the move with pleasing sidegait,  
 
Kennel DEBBIE’S om. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Tornio RN 20.2. Pekka Teini KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmässä yksi uros ja kolme narttua jotka 
edustavat kolmea eri yhdistelmää, ryhmä on tasainen, kaikilla ryhmän koirilla on todella kauniit päät, hyvät 
karvapeitteet ja oikeat voimakkuusasteet, myös ryhmän koirien rakenteet ovat kunnossa ja luonteet cockeri-
maisia, tasaisuus miellyttää. Kemijärvi RN 2.4. Pekka Teini KASV 1 KP ROP-KASV BIS3-KASV. Ryhmässä 
kolme urosta ja yksi narttu jotka edustavat kolme yhdistelmää, kyseessä on erittäin tyylikäs ryhmä koiria joilla 
oikeat voimakkuusasteet, kauniit karvapeitteet, erityisesti arvostan ryhmän koirilla olevia tyylikkäitä ja ilmekkäitä 
päitä, kasvattaja selvästi tietää mitä haluaa, onnittelut. Oulu KV 9.7. Maria-Marionka Dekaristou, Kreikka 
KASV 1 KP ROP-KASV. Excellent dogs, excellent type, very similar, very typical, very beautiful dogs that I’d like 
to have at my home, congratulations to the breeder, continue the good work. Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, 
Unkari KASV 2 KP. Beautiful group, two blue and two orange roan dogs, beautiful heads, good sizes, well 
muscled dogs, harmonic movements, nice temperaments, nice eyes, good coat quality, clean colours, excellent 



group. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, Serbia KASV 2 KP. Typy dogs of lovely temperament, some of them 
need more substance. 
 
Kennel DRIALTY om. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Akaa 5.5. Pirjo Aaltonen KASV 1 KP ROP-KASV. Mittasuhteiltaan sopusuhtaisia rotunsa edustajia, 
iloisia ja reippaasti esiintyviä, tyypilliset ilmeet, oikeat karvapeitteen laadut, hyvät rungot, osalla vielä puutteelliset 
eturinnat, tyypiltään yhtenäinen ryhmä. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KASV. All in this 
group have very good coats, very well presented, all have consistent head quality, are compact and moved well. 
 
Kennel ELMERS GOLDMINE om. Helena Partanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 17.4. Ligita Zake, Latvia KASV 1 KP ROP-KASV. Nice group of roan cockerspaniels, 
generally of the same type, correct size and balance, correct head and expression, strong topline, correct 
bodies, correctly angulated, moves ok, correct temperament. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä KASV 2 KP. 
Varsin tasainen luokka mutta korkeat hännät häiritsevät. 
 
Kennel FENBROOK om. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Imatra KV 27.3. Rita Kadike-Skadina, Latvia KASV 1 KP ROP-KASV. All presented cockers are in 
very similar type with beautiful heads, excellent strong bodies, good toplines, all them show typical free 
movement and are similar in outlook. Lempäälä ER 5.5. Merja Ylhäinen KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-KASV. 
Neljän koiran ryhmä neljästä eri pentueesta, selvät sukupuolileimat, kauniit päät, hyvät rungot, kaikki liikkuvat 
kauniisti ja ryhdikkäästi, mukava ryhmä, onnittelut kasvattajalle. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-
Britannia KASV 1 KP ROP-kasv. Top quality group, all very consistent for type, excellent heads, all have good 
bone and fronts, very compact, all free moving. Mikkeli RN 11.6. Elena Ruskovaara KASV 1 KP ROP-KASV 
BIS2-KASV. Kaksi yhdistelmää, selvät sukupuolileimat, oikeat mallikkaat rungot ja hyvät liikkeet, laadukasta 
kasvatustyötä, onnea kasvattajalle. Helsinki KR 24.7. Satu Ylä-Mononen KASV 1 KP ROP-KASV. Kolme 
urosta ja yksi narttu, erinomaiset sukupuolileimat, kaikilla vahvat päät, mittasuhteet ja liikkeet, erinomaiset turkit, 
hyvässä näyttelykunnossa. Kuopio KV 6.8. Annukka Paloheimo KASV 1 KP ROP-KASV. Korkealuokkainen 
hyvin yhdenmukainen ryhmä, erinomainen rotutyyppi ja heiluvat hännät, hieno kasvatustyön tulos, onnittelut. 
Kuopio KV 7.8. Inga Siil, Viro KASV 1 KP ROP-KASV. Pleasing group out of three different combinations, one 
male and three females, very even in type, very typy, well built dogs having all typical characters of the breed, 
excellent coats, very sound movers, breeder must be proud of all these four. Oulu KV 14.8. Dusko Piljevic, 
Serbia KASV 1 KP ROP-KASV. I’d like to congratulate the breeder for breeding such a true type of merry, 
steady, sporty, well balanced dogs in the area where it is quite difficult. Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen 
KASV 2 KP. Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä, erinomainen rotutyyppi ja hyvät rakenteet, kauniit 
ilmeet, turkit sekä liikkeet, mukavat luonteet, kaunis ryhmä, onnittelut kasvattajalle. 
 
Kennel FINEMOON om. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Raisio KR 13.8. Anita Markus, Unkari KASV 1 KP ROP-KASV. They have nice heads, good bones, 
excellent type and similar sizes, they show very well. 
 
Kennel FLUSHING MEADOW’S om. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Lahti KV 2.4. Johan Juslin KASV 1 KP ROP-KASV. Sopusuhtainen ryhmä, tyypikkäitä ylälinjoja, 
hyvät pään mittasuhteet, haluan hieman enemmän kokoa ja enemmän tilavuutta runkoihin ja hivenen enemmän 
luustoa. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KASV. All of good type and quality, very consistent 
heads, all compact, all moved freely and happily. 
 
Kennel FLYERS om. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Rauma KR 14.5. Thora Brown, Kanada KASV 2 KP. Great consistency, refinement, elegant, sound, 
great stock. Pori KV 31.7. Jose Homem de Mello, Portugali KASV 1 KP ROP-KASV. Nice type, very nice 
heads, correct fronts, nice body proportions, correct movement. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-
Briannia KASV 3 KP. Lovely line-up, all very typy and very typical in outlook, very uniform in head, good front, 
pleasing neck and shoulder, very cockery and all moved well.  
 
Kennel FRIISIN om. Aija Manelius 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KASV. All very similar in type, like peas in a pod, 
all moved happily in typical active working fashion, all in good coat and condition. 
 
Kennel HALENNEST om. Elena Bystrova 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 13.11. Diana Leigh, Espanja KASV 1 KP ROP-KASV. Breeder’s class with top class 
cockers, all beautifully prepared with good proportions and excellent movements. Kellokoski ER 4.6. Jane 
Simmonds, Iso-Britannia KASV 4 KP. Very consistent group in size and type, all have attractive heads, all are 
compact and move freely and happily. 
 
Kennel HEART ROCK om. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmä koostu neljästä eri yhdistel-
mästä, vahvoja vahvarunkoisia rotunsa edustajia, erinomaiset luustot, hyvät rungot, tasapainoiset kulmaukset, 
hyvät liikkeet. Joensuu KR 29.5. Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi KASV 1 KP ROP-KASV. Mycket trevlig grupp 
med typlika hundar från fyra olika kombinationer, bra proportioner, fina uttryck, utmärkt upfödararbete. Vesilahti 



RN 6.8. Jukka Kuusisto KASV 1 KP ROP-KASV. Tyypiltään ja kooltaan yhtenäinen ryhmä, neljästä eri yhdis-
telmästä, koirilla kauniit päät ja oikeat ilmeet, hyvät mittasuhteet, erinomaiset liikkeet, onnittelut kasvattajalle. 
Seinäjoki RN 13.8. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Erittäin kaunis tasalaatuinen ryhmä, 
neljästä eri yhdistelmästä, erittäin hyvärakenteisia koiria, kaikilla kauniit päät, hyvät mittasuhteet, hyväliikkeisiä 
miellyttäväluonteisia koiria, erinomaista kasvatustyötä josta parahimmat onnittelut. Hyvinkää RN 18.9. Knut 
Sigurd Wilberg, Norja KASV 1 KP ROP-KASV. Class of quality dogs, very good representatives of the breed, 
congratulations. 
 
Kennel JENLIN om. Merja Harjula 
Näyttelyt: Alavus KR 12.6. Virpi Montonen KASV 1 KP ROP-KASV. Neljästä eri yhdistelmästä koostuva 
ryhmä hyvän tyyppisiä koiria, tasapainoisia koiria jotka esiintyvät iloisella spanielin asenteella. Kurikka RN 6.8. 
Pekka Teini KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmässä kaksi urosta ja kaksi narttua jotka kolmesta eri yhdistelmästä, 
kaikilla kauniit sukupuolileimat, kaikilla tänään hyvät laadukkaat karvapeitteet, parasta ryhmässä on kauniit päät 
ja miellyttävät cockerin luonteet, ryhmän koirat ovat oikean kokoiset, kasvattajalla on silmää kasvattaa rotua 
josta onnittelut. Seinäjoki KV 22.10. Tarmo Viirtelä KASV 1 KP ROP-KASV. Tasalaatuinen luokka, kaikki hyviä 
liikkujia, kaikki hyvässä kunnossa, onnittelut. 
 
Kennel LINGONBERRY’S om. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Tornio RN 20.2. Pekka Teini KASV 2 KP. Ryhmässä kaksi urosta ja kaksi narttua jotka kaikki 
samasta pentueesta, kaikki ryhmän koirat ovat hyvän kokoisia ja hyvillä mittasuhteilla varustettuja, pieniä eroa-
vaisuuksia pään voimakkuusasteissa, kaikki ryhmän koirat edustavat rotua erinomaisesti, kasvattaja on onnistu-
nut saamaan aikaan hyvän pentueen. 
 
Kennel LYRICALS om. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KASV. Very even type, all moved happily in 
typical active cocker fashion, all well presented in good coat, all have compact bodies. Kärsämäki RN 30.7. 
Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV. Erittäin kaunis tasalaatuinen ryhmä erittäin hyvin rakentuneita koiria, 
kaikilla hyvän malliset päät, hyvät mittasuhteet, hyvät karvapeitteet ja liikkeet, miellyttävät luonteet, erinomaista 
kasvatustyötä josta parhaimmat onnittelut. 
 
Kennel NESHPO’S om. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Kemi KV 24.7. Vilmos Kardos, Unkari KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Absolutely homo-
genous group, same colours, same head type, very beautiful lovely eyes, same compact body, perfect sizes and 
proportions, four dogs with modern types, absolutely cockers.  
 
Kennel NORTHWORTH om. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 17.1. Viveca Lahokoski KASV 1 KP ROP-KASV. Kaksi yhdistelmää, tyypiltän hyvin tasa-
laatuinen, vankkoja, hyväluustoisia ja hyvät mittasuhteet omaavia yksilöitä, miellyttävät käytökset, tehokkaat liik-
keet, onneksi olkoon kasvattajalle hienosta tasaisesta työstä. Tampere KV 30.4. Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi 
KASV 1 KP ROP-KASV. Två kombinationer, typlika, flotta och välpresenterade hundar i top kondition, bara ta ut 
hatten och gratulerar. 14.5. Thora Brown, Kanada KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Very consistent, great 
bone, beautiful heads, good substance, cockery, moved beautifully. Mäntsälä KR 17.7. Jessie Borregaard 
Madsen, Tanska KASV 1 KP. Group of three combinations, all have very lovely heads and typical expressions, 
all have very good coat texture and full of quality, is not typical to see solid group of this quality, all are excellent 
movers. Porvoo KR 11.9. Rune Fagerström KASV 1 KP ROP-KASV. Erinomainen koko, hyvät luustot, erin-
omaiset rungot, tasapainoiset kulmaukset, liikkuvat hyvin, päät eivät saa tulla karkeammiksi, hyvää kasvatus-
työtä. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-Britannia KASV 2 KP. Pleasing line-up, good types, all moved 
well, nicely constructed group with all having good reach of neck and well placed shoulders, all presented in 
good coat and condition. 
 
Kennel RASSEL’S om. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva KASV 3. Ryhmä kahdesta eri yhdistelmästä, voisi olla tasai-
sempi, osa koirista tarvitsee lisää kehätottumusta ja aikaa kehittyäkseen, hyvät päät ja mittasuhteet. 
 
Kennel SHAVIAN om. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KASV 3 KP. Very consistent cockery type, all 
have sweet heads and expressions, all have good feet, compact bodies and moved out merrily in typical cocker 
style. 
 
Kennel SUGARVALLEY om. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Ruovesi RN 24.4. Juha Putkonen KASV 1 KP ROP-KASV. Kahdesta eri yhdistelmästä, yhden-
mukaiset koot ja mittasuhteet, pään linjoihin tulisi kiinnittää huomiota, hyvää kasvatustyötä tässä haastavassa 
rodussa. Jämsä KR 4.6. Theo Leenen, Belgia KASV 1 KP ROP-KASV. Four dogs from the same type, none of 
them too big, all four with correct cocker head, good expressions, well set ears, correct toplines, strong bodies, 
coats are ok. Jämsä RN 5.6. Luis Peixoto, Portugali KASV 1 KP ROP-KASV. Excellent pack representing the 
breed type, typical head with nice expressions, excellent coat quality, all with correct front and back angulations, 
lovely toplines, excellent temperaments, moving very sound and healthy. Tammela KR 11.6. Juha Kares KASV 
1 KP ROP-KASV. Laadukasta kasvatusta, koirilla ihanat luonteet, tyypit ja liikkeet, hyvin yhtenäinen ryhmä 



laadukkaita koiria, paljon onnea taidokkaalle kasvattajalle onnistuneesta kasvatustyöstä. Kotka KV 18.6. Rainer 
Vuorinen KASV 2. Tasainen ryhmä hieman ryhdittömiä koiria joilla saisi olla pidempi kaula ja enemmän tyyliä, 
siistit päät, joillain hieman avoimet silmäluomet, etuosissa tulisi tulla korjausta. Orivesi KR 16.7. Tiina Illukka 
KASV 1 KP ROP-KASV. Tasainen ryhmä jossa junioreille toivoisin enemmän luustoa ja leveyttä rintaan, koirat 
ovat parhaimmillaan liikkeessä. Vesilahti RN 6.8. Jukka Kuusisto KASV 2 KP. Tyypiltään ja kooltaan yhtenäi-
nen ryhmä, koirilla hyvät luonteet, erinomaiset turkin laadut, jonkin verran hieman pitkiä lanneosia, onnittelut 
kasvattajalle hyvästä jalostustyöstä. Kouvola KR 20.8. Hilkka Salohalla KASV 1 KP ROP-KASV. Kahdesta 
yhdistelmästä koostuva erittäin tasainen luokka, koirilla hyvät luustot ja rungot, erittäin hyvät liikkeet ja karva-
peitteet, onnittelut kasvattajalle tasaisesta luokasta. Tampere RN 6.12. Irina Poletaeva KASV 2 KP. Ryhmä 
kahdesta eri yhdistelmästä, erittäin tasainen ryhmä, nuoret koirat hyvin kehittyneitä ikäisekseen, liikkuvat hyvin, 
hyvät karvan laadut, muutama koira tarvitsee lisää kehätottumusta. 
 
Kennel SWEET ONE’S om. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Kuopio KV 5.8. Lidija Oklescen, Slovenia KASV 2. Breeding group of good quality, all dogs in 
breed type, good body proportions, all with healthy look, good movers. Kuopio 6.8. Annukka Paloheimo KASV 
2. Hieman kevytpäisiä, hieman kevytrunkoisia, hyvät mittasuhteet, ryhtiä ja runkoa saisi olla enemmän, osa 
ryhmäläisistä kovin nuoria, tästä on hyvä jatkaa. 
 
Kennel TRIPLET om. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Helsinki KV 21.5. Laurent Pichard, Sveitsi KASV 1 KP ROP-KASV. Excellent group of four out of 
three generations, showing three variations of colour, correct size, proper temperament, good coat quality, 
sound mover, are definitely an asset of the breeding. Kellokoski ER 4.6. Jane Simmonds, Iso-Britannia KASV 
2 KP. Very good quality group of consistent type and size, all have very good heads, all have short deep bodies 
and are exceptionally good movers, all are very well presented. Hyvinkää ER 8.10. David Shields, Iso-
Britannia KASV 1 KP ROP-KASV BIS4-KASV. Very well matched group of good type, all very sound and happy 
on the move, all have required substance, very positive movement, all of them have good reach and drive. Lahti 
KV 30.10. William Smith, Australia KASV 1 KP ROP-KASV. Excellent quality team, displaying consistency in 
type and size, with correct balance and movement, coat texture and condition excellent, excellent preparation. 
Helsinki KV 10.12. Merja Ylhäinen KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä, kaikki 
oikean tyyppisiä cockereita, miellyttävät päät ja ilmeet, kauniit turkit, kaikki erinomaisia liikkujia, hyvin tasainen 
ryhmä, onnittelut kasvattajalle. Helsinki KV 11.12. Attila Czeglédi, Unkari KASV 1 KP ROP-KASV. Excellently 
sized, beautiful cockers including my veteran and junior winner, however they have different colours, it’s clearly 
visible what the breeder thinks about the breed and I like that. 
 
Kennel TWO PINE’S om. Kati Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola KASV 2 KP. Ryhmä neljästä eri yhdistelmästä, miellyttävät päät 
ja ilmeet, hyvät luustot, tasapainoiset kulmaukset, hyvät rungon mittasuhteet. 
 
Kennel WESTTORPET’S om. Kati Wester 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 15.5. Marjo Jaakkola KASV 3. Ryhmä koostuu kahdesta eri yhdistelmästä, selvät 
sukupuolileimat, riittävät luustot ja rungot, liikkuvat hyvällä askeleella ja oikealla asenteella. 
  
 
JÄLKELÄISLUOKAT 
 
BENCHMARK HELLO LUCIA C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva 61997/08 s.13.12.2008 i. C.I.E Lt Mva V-10 Westerner 
Dance In Time e. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Lv & Ee & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt VMva LtV-09 BaltVV-13 HeW-13 
HeVW-13 MVV-14 TlnW-14 TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann Korpi ja 
Anett Finnig 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JÄLK 3 KP. A group that share the same free 
moving cocker attitude of the parent, good heads and kind eye, excellent coats, on the move strode out with 
drive and enthusiasm. 
 
CANIGOU LOVE EM AND LEAVE EM Fi & Lv Mva 14141/13 s.29.2.2012 i. Gb Sh Ch Canigou Happy Ending 
e. Gb Sh Ch Canigou Love On The Rocks kasv. Patricia Bentley, Iso-Britannia 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JÄLK 1 KP ROP-jälk. A very consistent group, all 
share the same lovely coat condition, very good heads and eye, all excelling in necks and shoulders, on the 
move all were enthusiastic and happy, a good group. 
 
LADYSPLIT'S DEAGOL Fi Kva 51330/07 s.2.9.2007 i. Mallowdale Giddiup e. Whauplen Anniken kasv. Ulla 
Ruistola 
Näyttelyt: Kellokoski ER 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JÄLK 4. A lovely group to see, showing the quality 
of a working cocker, all have the same fitting non-trimmed coat, kind expressions, on the move all very active 
and enthusiastic showing great character. 
 
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 4.6. Andrew Jones, Iso-Britannia JÄLK 2 KP. Another consistent group, all sharing 
the proper cocker type of parent, good heads and eyes, excellent substance, short bodies, very merry, happy 
and sound on the move. 
 
 
 


