Arvostelut kirjoittaneet Katri Alavalkama ja Eva Sandbäck-Pajunoja

NÄYTTELYARVOSTELUT 2005
UROKSET
A ONE’S BORKUM RIFF S(n), N, DK & Pohj Mva, NV-04 S53982/98 s. 17.10.1998 i. Travis Vital Spark e. Fin, D
& D(VDH) Mva, MV-98 Moonlight Mattie vom Rauhen Holz kasv. Ann Swärd, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö KV 24.-25.9. Svend Lovenkjaer, Tanska AVO EH 1. Bra storlek, vackert huvud med något öppna
ögon, bra förh., skalle, nosparti, något kort hals och för framskjuten skuldra, kunde haft mer förbröst, raka, lagom
kraftiga framben, mycket bra bröstkorg, bra bredd över ländpartiet, lagom vinklat bakställ, härlig pälsstruktur och
vacker färg, skulle vilja honom lite kortare i länden, rör sig fritt.
ADOLF 11460/04 s. 1.12.2003 i. Fin & Est Mva, BaltV-03 Claramand For Sure e. Caperhill Morning Mist kasv.
Näyttelyt: Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi JUN EH 3. Suuri, kokonaisuutena vielä kovin kapea, hyvän luuston
omaava uros, jolla hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvä kaula ja ylälinja, saisi olla kulmautunut paremmin sekä
edestä että takaa, hyvin asettuneet korvat, eturinta puuttuu, rinnan syvyys riittävä, koira liikkuu lyhyellä etuaskeleella,
erinomainen luonne, kaunis ilme, hyvä karvanlaatu, etukäpälät seistessä ranskalaisittain, tarvitsee aikaa. Valkeala 14.5.
Jorma Silta JUN H. Mittasuhteiltaan oikea, sillä on muuten oikea pää, mutta kaulanalusnahkaa, hyvä selkä, riittävä
rinnansyvyys, mutta rintakehä vielä kovin kapea, voimakas luusto, hyvät kulmaukset, kaunis turkki, hyvä luonne, ahtaat
etuliikkeet. Parikkala 14.8. Paula Rekiranta NUO H. Hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoinen nuori uros, joka saisi
olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, melko hyvä pään profiili, riittävä kaula, kyljet saisivat kaareutua
paremmin, erinomainen turkinlaatu, liikkuu hyvin lyhyellä askeleella takaa ja hyvin sidotusti, hieman kuriton luonne.
ALLWAY’S POP STAR 24159/04 s. 29.3.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Allway’s Wiuhtis kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti JUN EH 4. Would like stop more pronounced, eyelids a little too open
and too shallow in body, excellent topline, would like more animation in the movement, too weak in the loin. Seinäjoki
22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska NUO T. Unmatured dog of good size, dog eye could be darker, too short in neck,
upright in shoulders, good length of body, good coat texture, moves very close, without effort.
ALLWAY’S TAN LORD 33120/03 s. 4.7.2003 i. Caperhill Monarch e. Allway’s Crafty Tan kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia NUO ERI 2. Good skull and substance and pigment and position
of ears, good topline, front and angulations, good tailset, moves well. Raahe 29.1. Jorma Silta NUO EH 1.
Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen uros, sillä on oikealinjainen uroksen pää, hyvä selkä, riittävä rintakehä,
riittävä luusto, jossa riittävät kulmaukset, hyvä turkki, oikeat tan-merkit, esiintyy erittäin levottomasti kehässä, mikä
vaikuttaa palkintosijaan.
ALLWAY’S WAUDE WILLE 28182/02 s. 24.04.2002 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin Mva Allway’s
Allison kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Oulainen 15.5. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 PU1 VSP. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen uros,
hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, eturinta saisi olla voimakkaampi, vankka runko, hyvä takaosa,
liikkuu ja esiintyy hyvin, erinomainen luonne, väriinsä nähden hyvä turkinlaatu. Nurmes 12.6. Javier Fernandes
Sanchez, Espanja AVO ERI 1 PU1 VSP. Could be a bit longer on the legs and bit shorter on loins, excellent topline,
excellent substance in body, good head, well filled muzzle, moves very well. Rovaniemi 25.6. Jorma Silta AVO ERI 1
PU1 ROP RYP4. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen uros, sillä on riittävä uroksen pää, moitteeton ylälinja, samoin
rintakehä, riittävä luusto ja kulmaukset, kaunis turkki, hyvä luonne, hieman ahtaat etuliikkeet. Uusikaarlepyy 3.7.
Markku Santamäki AVO ERI 1 PU1 VSP. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää ja oikea ylälinja, hyvä
luusto ja raajojen kulmaukset, hyvät liikkeet, hyvä turkki. Haukipudas 9.7. Lena Stålhandske, Ruotsi AVO ERI 1
PU1 VSP. Bra storlek och utmärkt typ, maskulint huvud, bra ögonfärg, korrekt bett, välansatta öron, bra hals och rygg
och svansansättning, skulle ha bättre markerad förbröst, något rak i sitt överarm, mycket bra kropp och bröstdjup, bra
bakbensvinklar, något mjuk päls, rör sig med balanserad steg. Haukipudas 10.7. Anne Livo Buvik, Norja AVO EH 4.
Very good type, head could be more masculine and have a better developed muzzle, good neck and shoulder, well
angulated in front and rear, very good body, moved well from the side, but a little too wide behind, coat could be
harder, lovely temperament. Tornio 31.7. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO EH 4. Maskulint, bra huvud och uttryck, kunde
ha bättre pigment I näsa, goda öron, utmärkt hals, en tanke lång, bra päls, bra svansansättning, tillfredställande
bröstparti och vinklar fram bra bak, rör sig instabilt i fram, bra från sidan. Hämeenlinna KV 21.8. Jukka Kuusisto
VAL ERI. Kauniisti esiintyvä liver ja tan –uros, kuono-osa saisi olla aavistuksen täyteläisempi, hyvä kaula ja selkä,
tilava rintakehä, hyvät raajat ja liikkeet. Oulu KV 2.10. Marjo Jaakkola VAL ERI 2 PU4. Erittäin hyväntyyppinen,

miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä luusto ja käpälät, seistessä hyvät rungon
mittasuhteet, liikkeessä antaa hieman pitkän vaikutelman, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Hyvinkää SSL 15.10.
Carol West, Iso-Britannia VAL ERI. Well balanced head, good reach of neck, good bone, neat feet, good topline, well
sprung rib, well muscled quarters, good turn of stifle, moved well. Ranua 6.11. Leila Kärkäs VAL ERI 1 PU1 ROP.
Erinomainen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, kirsupigmentti saisi olla parempi, hyvä runko ja rakenne, hieman pitkä
lanneosa, liikkuu lyhyellä etuaskeleella, muuten hyvät liikkeet, hyvä turkinlaatu ja väri, iloinen luonne. Jyväskylä KV
19.11. Laurent Pichard, Sveitsi KÄY ERI 1. Proper breed type, 3 years old, showing in good condition, proper head,
scissors bite, soft expression, could have a little stronger pigment, excellent shoulders, proper ribcage, excelelnt muscle,
nice temperament, carrying strong topline, well presented. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich,
Argentiina VAL ERI. Well balanced male, excellent head, good bone and substance, excellent hindquarters, front
movement and tail carriage could be better, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12.Gitte Finnich
Pedersen, Tanska VAL ERI. Bra huvud, önskas mer pigment på nosen, bra hals och överlinje, bra bröstparti, något
brant I överarm, prima bakparti, rör sig med utmärkt drive.
ALMANZA HIT THE ROAD JACK 47708/04 s. 25.6.2004 i. S(n) & N Mva, S Jva, SV-03 Manaca’s On The Road
e. Whoops A Daisy kasv. Ragnhild Ulin ja Ole Nielsen, Ruotsi
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo PEK 1 KP VSP-pentu. Erittäin hyväntyyppinen pentu, 8 kk, ihastuttava pää,
joskin hieman lyhyt ja luisu kallo, riittävä luusto, jäykät ranteet, vielä kovasti löysyyttä liikkeissä, hyvät takakulmaukset
ja ylälinja, lupaava. Parkano 12.3. Paavo Mattila PEK 1 KP ROP-pentu. Erittäin kaunis pentu, hyvänmallinen ja
kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, hyvä runko ja luusto, erittäin hyvä takaosa, hyvä ylälinja, erinomainen karva,
miellyttävä käytös. Tampere KV 20.3. Marcel Chamberlain, Belgia PEK 2. Prometteur, très beau type de chien, très
harmonieux avec bel encolure, bonnes angulations, beaux mouvements, ligne de dos souhaitée quand même plus ferme
et plus droite. Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila JUN ERI 1 PU3. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunislinjainen
junioriuros, jolla on päässä oikea vahvuus, hieman takaluisu kallo, miellyttävä ilme, hyvä ylälinja, olkavarsi voisi olla
hieman pidempi, muuten sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvin kehittynyt runko, erinomaiset raajat ja käpälät, oikea
hännänkiinnitys, kaunis turkki, liikkuu hyvin, erittäin lupaava. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska JUN ERI 4.
9 months old blue roan cocker male, still developing, nice masculine head, kind expression, scissors bite, nice neck,
would like his shoulder a little bit better laid back, well angulated behind, well developed body for his age, nice legs
and feet, moves in the right pattern, but should be more stable, nice temperament. Lohja 14.5. Karin BrostamBerglund, Ruotsi JUN EH 2. Maskulin hane, bra proportioner, bra huvud med mörka ögon, bra hals, tillräckligt
vinklad fram, något utåtvridna framtassar, välkroppad, tillräckligt vinklad bak, något av fallande kors, rör sig OK.
Tervakoski 5.6. Jens Martin Hansen, Tanska ja Sandra Mashford, Australia JUN ERI 1 PU3 VASERT. 11 months
old, well balanced junior male, masculine head, good expression, correct bite, well set ears, good neck, a bit straight in
shoulder, good topline and rear angulation, well developed body, moves very well for his age, good coat, nice temper.
Lammi 11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi JUN ERI 2 PU3 VASERT. Bra huvud och uttryck, utmärkt hals, god
överlinje, bra bröstkorg, god benstomme, normala vinklar, bra tassar, rör sig bra, bra pälskvalitet, välvisad. Kellokoski
cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia JUN ERI 2 PU4 VASERT. Good head, pleasing expression, very good
bone, legs and feet, could have more depth to chest, good hard condition, short well-ribbed body, good hind angulations
and width of quarters, moved well. Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi JUN ERI 2 VASERT. Lovande juniorhane,
maskulint välskuret huvud med fina ögon, utmärkt skulderläge och front, fina proportioner, något sluttande kors,
välvinklat bakställ, härliga rörelser. Ypäjä 17.7. Leila Kärkäs JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen kokonaisuus,
kaunisilmeinen pää, hieman takaluisu kallo, hyvät, tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen hyvä runko ja eturinta, hyvät,
tehokkaat liikkeet, koira jännittää hieman ylälinjaa seistessä, hyvä luonne, hyvä turkinlaatu. Vesilahti 24.7. Eeva
Rautala JUN ERI 1 PU3 VASERT. Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen uros, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula,
erinomainen rintakehä ja selkä, toivoisin aavistuksen lyhyemmäksi lanneosan, hyvä luusto ja takakulmaukset, riittävät
etukulmaukset, liikkuu normaalisti, mutta voi vielä hieman tiivistyä, miellyttävä luonne ja kokonaisuus. Aura 14.8.
Christen Lang, Norja JUN ERI 2 PU3. Utmärkt huvud, prima hals, god överlinje, aning fallande kors, välutvecklad
bröst för åldern, god benstomme, rör sig väl, god päls, men med lite för mycket behäng, mycket trevligt temperament.
Hämeenlinna KV 21.8. Jukka Kuusisto JUN ERI 3. Ikäisekseen hyvin kehittynyt junioriuros, hyvä pää, kaula ja
selkä, riittävästi rintakehää, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi JUN ERI
2 PU3 VASERT. Maskulint huvud med vackert uttryck, bra bett, bra hals, mjuk överlinje, välvinklad, bra kropp,
utmärkt päls, bra benstomme, tappar i rörelse, ännu mycket lös i rörelse och sänker sig i bakstället, behöver muskulatur,
mycket tilltalande helhet i stående. Orimattila 24.9. Arja Koskelo JUN ERI 1 PU4 VASERT. Erinomainen tyyppi,
hyvin kaunispäinen, riittävän maskuliininen uros, jolla hyvin kehittynyt tukeva runko, hyvä luusto ja erinomaiset
käpälät, hyvät kulmaukset, oikein kaareutuneet kylkiluut ja riittävän pitkä rintakehä, oikea hännänkiinnitys, liikkuu
ryhdikkäästi ja terveellä taka-askeleella, etuliikkeistään vielä hieman levoton. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, IsoBritannia JUN ERI 1 PU2 SERT. Very nice head and expression, good reach of neck, nicely laid shoulder and upper
arm, holds a good top line on the move, good quarters, bone, slightly wide in front and carrying a little bit of weight.
Lahti 5.11. Harry Tast JUN H. Voimakasrakenteinen, hyvin urosmainen kokonaisuus, hieman pitkä runko, päässä
oikeat mittasuhteet, hyvä huulilinja, pitkä otsapenger, pitkä kaula, pyöreäkylkinen rintakehä, voimakkaat polvi- ja

kinnerkulmat, ei parhaalla turkissa, takaliikkeet leveät, saisi esiintyä vapaammin ja iloisemmin. Helsinki KV Voittaja05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina JUN ERI 1 JV-05. Excellent type, good balance, excellent head, good reach of
neck, I would prefer better front angulation, excellent topline and ribcage, well set tail, moves with drive. Helsinki KV
PMV-05 18.12.Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN ERI 3. Snygg, välutvecklad hane, bra huvud, bra behäng, perfekt
topline, kunde önska en aning mer förbröst, normala skuldervinklar, välvinklad back, rör sig med utmärkt drive bak.
ALPINUM PIPPIN 21888/04 s. 10.3.2004 i. Kans, Fin, Lv & Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e. Northworth Key of
Love kasv. Anna Jormakka
Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi NUO ERI 4. Proper breed type, 19 months old red, slightly
heavy in skull, scissors bite, high set ears, ribcage OK for age, correct hind quarters.
APELHÖJDENS MORE MUSIC S55970/2004 s. 23.7.2004 i. S(n) & N Mva, S Jva, SV-04 Manaca’s On The Road
e. Apelhöjdens Rhapsody In Rock kasv. Gunilla Eriksson, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina NUO ERI 2. Male of excellent type and
balance, very good head, I would prefer tighter eyes, good reach of neck, good bone and substance, excellent topline,
ribcage and hindquarters, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska NUO
ERI 1. Maskulin hane, snyggt huvud och uttryck, bra hals och överlinje, maximum längd, bra förbröst och bröstkorg,
brant I överarm, rörelser ännu inte stabile, bra vinkel bak och utmärkt drive.
ARCTICA LURABO Fin Mva 37026/96 s.30.08.1996 i. Arctica Jabadaba e. Fin Mva Arctica Ah Chick kasv. Erkki
Anneberg
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia VET ERI 1 ROP-VET. Excellent condition for age, excellent
pigment, strong topline, good angulations, excellent front, in back a bit open.
BACKHILL’S JUST FOR YOU 47239/03 s.7.6.2003 i. Powerscourt Pied Piper e. S & N Mva Backhill’s Farah Diba
kasv. Karin & Britt-Marie Staaf, Ruotsi
Näyttelyt: Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro NUO EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä koko ja luusto, kaunis
pää ja ilme, hieman etuasentoiset lavat, vahva selkä, melko hyvä rintakehä, riittävät etu- ja takakulmaukset, kaunis
turkki, ahtaat takaliikkeet ja etuaskel voisi olla pidempi. Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi NUO EH 1.
Ungdomlig hane med bra proportioner, bra huvud och uttryck, bra skuldra med kort brant överarm, behöver ännu
utvecklas i bröstkorgen, bra överlinje, tillräckliga vinklar bak, rör sig väl med rastypisk entusiasm. Kellokoski cock.
erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia AVO EH. Lovely head and expression, good shaped eye, shoulders a little
upright, more angulation of upper arm needed, well-ribbed body, good rear angulation, would prefer a little more width,
moved soundly with drive. Valkeala 12.11. Paavo Mattila AVO ERI 1 PU3 VASERT. Kaunis, sopusuhtainen uros,
jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja runko, tyylikäs ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat,
erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
BANDIDO 20169/04 s. 19.3.2004 i. Tiarnian Abeas e. Crawford Star Blue kasv.
Näyttelyt: Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti JUN T. Täysin trimmaamattomassa kunnossa uros, jolla hyvä luonne,
sopivan kokoinen, vahvaluustoinen, pään tulisi olla jalompi, valkoinen väri niskassa ei sallittu, hyvin monimutkaiset
etuliikkeet, hyvä runko, ei liiku aivan rodunomaisesti.
BECKHAM DK00113/2003 s. 1.12.2002 i. S(n) & D(VDH) Mva Ronaldo du Domaine de Makno e. kasv.
Näyttelyt: Mikkeli 7.8. Jorma Silta AVO ERI 2 PU4 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen uros, riittävä
uroksen pää, kiinteä hyvä selkä, hyvä, riittävän pitkä rintakehä, hyvät raajat, turkki ja luonne hyvät, liikkuu oikein.
BELL’MANO GIORGIO ARMANI 41111/04 s. 22.7.2004 i. Kans, Fin, DK, Est, N & S(n) Mva, EstV-01, V-01, V02, V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’Mano Taste of Honey kasv. Erna Toivanen
Näyttelyt: Mäntsälä 3.4. Pirkko Konttinen PEK 1 KP ROP-pentu. Erinomaiset mittasuhteet omaava, tyylikäs uros,
hyvä pää ja silmät, hyvä kaula ja erinomainen runko. Hollola 7.5. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 2 PU4.
Erittäin hyvärakenteinen, hyvin kehittynyt, erinomaista rotutyyppiä edustava nuori uros, hyvä pään pituus, mutta pään
ylälinjat ei aivan yhdensuuntaiset, kuono voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä lapakulmaus ja
täyteläinen eturinta, rintakehässä jo mukavasti syvyyttä ja tilavuutta, erinomainen takaosa ja takakulmaukset,
erinomainen turkki. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia JUN H. A kind eye, if slightly small, would prefer a
slightly better lay of shoulder, moved well, when settled, good mouth and tailset. Hamina KV 22.5. Marija Kavcic,
Slovenia JUN ERI 3. 10 months, good size, skull not yet smoothly round, square muzzle, correct bite, well set ears,
dark, a bit deep set eyes, good neck, well developed body, good bones and angulation, free movement, correct set and
carriage of tail, nice quality of coat. Tervakoski 5.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN ERI 3. Well balanced male,
excellent type, masculine head, good expression, correct bite, good neck, I’d like the shoulder more laid back, good top
line, good rear angulation, well developed body, moves very well for his age, beautiful coat, nice temper. Hyvinkää

3.7. Eeva Rautala JUN ERI 2. Voimakas, erittäin hyväntyyppinen uros, hyvä pää, tummat silmät, mutta voisivat olla
hieman suuremmat, vahva kaula ja runko, hyvä selkälinja, sopusuhtainen luusto, riittävät kulmaukset, hyvä karva, hyvä
liikunta, miellyttävä luonne. Ypäjä 17.7. Leila Kärkäs JUN EH 2. Erittäin hyväntyyppinen junioriuros, jolla vielä
korostuneet otsaluut ja hieman pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, muuten melko hyvä pää, hyvä runko, tasapainoiset
hyvät kulmaukset, eturinnan tulee vielä kehittyä, liikkuu hyvin, hyvä turkinlaatu, miellyttävä luonne. Vantaa 23.7.
Kirsti Louhi JUN EH 2. Melko hyväntyyppinen uros, jolla melko hyvä pää, kuitenkin kuonon ja kallon sivulinjat
toivoisin yhtenäisemmiksi, kauniit tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, pitkähkö lanneosa, hieman lyhyt
olkavarsi, eturinta puuttuu, liikkeissä koira ei saa tukea kyynärpäillä ja selkä elää liikkeessä, voisi olla kulmautunut
paremmin sekä edestä että takaa, erinomainen karvanlaatu, hyvä luonne.
BELL’MANO SILVER MAGIC 40493/01 s.01.09.2001 i. Kans, Fin, DK, Est, N & S(n) Mva, EstV-01, V-01, V-02,
V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’mano Taste Of Honey kasv. Erna Toivanen
Näyttelyt: Mäntsälä 3.4. Pirkko Konttinen KÄY EH 3. Hieman voimakas kallo, hyvä kaula, hyvä ylälinja.
BENCHMARK CAFÉ AU LAIT 38841/04 s. 14.7.2004 i. Kans, Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock Café e. Fin
Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Valkeala 12.11. Paavo Mattila JUN ERI 1 PU2 SERT. Erittäin kaunis nuori uros, kaunis pää ja ilme,
erinomainen kaula, runko ja luusto, hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne,
kallo aavistuksen taakse laskeva. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina JUN ERI. Excellent
type, head and eyes, excellent topline, ribcage and tail, front could be better, excellent temperament. Helsinki KV
PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN ERI 2. Utmärkt välutvecklad hane, välskuret huvud, bra uttryck,
en aning klen i nospartiet, brant övergång från till överlinje, bra benstomme, normala vinklar, rör sig med utmärkt drive.
BENCHMARK CORAZON Fin & Est Mva, EstV-04 35505/02 s. 27.03.2002 i. Fin & S(n) Mva Finemoon
Unlimited e. JV-99 Benchmark Cher kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila VAL ERI 1 PU2. Kaunis, hyvin rakentunut uros, jolla kaunisilmeinen pää,
hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, kyynärpäissä aavistuksen löysyyttä, riittävästi kulmautunut, erittäin hyvä
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia VAL ERI 2. Orange
roan male of cobby appearance with correct bustling movement, well balanced, little plain in head, but a very nice dog,
very typical. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi KÄY ERI 1 PU4. Hyväntyyppinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava
uros, jolla selvä sukupuolileima, melko hyvä pää, hyvä kaula, hyvä ylälinja, voimakas rintakehä, hyvä eturinta, hyvät
kulmaukset edessä, takakulmaukset voisivat olla paremmat, koira liikkuu rodunomaisesti, hyvä luonne, hyvä
karvanlaatu. Ruovesi 28.3. Soile Bister VAL ERI 1 PU2. Erittäin hyväntyyppinen, vahvaluustoinen, kaunislinjainen
uros, erittäin hyvä pää, hyvä ilme, runsaasti löysää kaulanahkaa, voisi edestä olla hieman paremmin kulmautunut,
hieman löysyyttä kyynärpäissä ja ranteissa, hyvä runko, takaosa, erinomainen karvanlaatu, liikkuu sivusta varsin hyvin,
mutta voisi edestä olla yhdensuuntaisempi, ensiluokkainen luonne. Korpilahti 3.4. Harri Lehkonen VAL ERI 1 PU2.
Vahvarunkoinen uros, maskuliininen pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvälaatuinen turkki, esiintyy iloisesti,
hieman leveät etuliikkeet. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia VAL ERI 2 PU3. Well made male, lovely
cobby body with a strong loin and a good ribcage, masculine head and expression, good coat and condition, feet would
be tighter if toenails were cut. Rauma 4.6. Wim Wellens, Alankomaat VAL ERI 1 PU2. Strongly built and compact
typical male, a very typical head, soft expression, nice top line, well sprung ribs, would prefer a little bit more length of
legs to complete picture, nice movement and happy temperament. Tervakoski 5.6. Sandra Mashford, Australia
VAL ERI 1 PU1 VSP. Excellent breed type and balance, pleasing head and expression, very nice temperament, very
good topline, bone and feet, very good movement. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia KÄY EH
2. Good balanced masculine head, good shoulder placement, good bone, could be a little lower on pasterns, well ribbed
deep body, good rear angulation, could be a little higher on leg for balance, moved well. Tuusula 2.7. John Thirlwell,
Iso-Britannia VAL ERI 2 PU4. Strong dog of pleasing type, masculine head, lovely eye, pleasing neck and shoulder,
good bone, feet could be trimmed better to improve them, well-ribbed body, a little long in loin, adequate quarters,
sound mover. Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia VAL ERI 3. Good body and ribs, good mover behind,
tends to move wide in front, excellent coat and condition. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi VAL ERI 2 PU4. Vackert
huvud, uttryck, bra bett, bra hals och överlinje, välvinklad, utmärkt kropp, bra päls, rör sig med stramhet, men har något
lösa armbågar. Kotka KV 10.9. Harri Lehkonen VAL ERI 2 PU3 CACIB. Erittäin vahvarunkoinen uros,
maskuliininen pää, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, oikealaatuinen turkki, esiintyy iloisesti, terveet liikkeet.
Porvoo 11.9. Jouko Leiviskä VAL EH 1. Hyvänkokoinen, hieman pitkältä vaikuttava, vankka uros, riittävä kaula,
joskin suorahkot lavat häiritsevät ylälinjaa, kaunis pään profiili, hieman löysää kaulanahkaa, tilava runko, hieman
tuhdissa kunnossa, hyvät käpälät, hieman löysät ranteet, lihavuus häiritsee liikkeitä, selkä elää, esiintyy reippaasti. Oulu
KV 2.10. Marjo Jaakkola VAL ERI 3. Erittäin hyväntyyppinen, selvästi maskuliininen, vahva pää, hyvä kaulan
pituus, säkä voisi olla aavistuksen selvempi, hyvin kehittynyt eturinta, erinomainen runko, riittävät takakulmaukset,
liikkuu hyvällä askeleella, joskin voisi kantaa itseään edestä hieman paremmin, erinomainen luonne. Lahti 5.11. Eeva
Rautala VAL ERI 1 PU4. Voimakasrakenteinen, erittäin hyväntyyppinen uros, jolla hyvänmuotoinen pää, hyvä kaula,

erinomainen rintakehä ja eturinta, hieman pitkä lanne, vahva luusto, hyvät kulmaukset, melko hyvät liikkeet, mutta
ylälinja voisi olla parempi liikkeessä, erinomainen karvanlaatu, hyvä häntä, hyvä luonne. Valkeala 12.11. Paavo
Mattila VAL ERI 3. Kaunispäinen uros, miellyttävä ilme, erinomainen kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, riittävästi
kulmautunut, hyvä ylälinja ja karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard,
Sveitsi VAL ERI 3. Excellent breed type, 3,5 years orange, good size, correct head with typical expression, scissors
bite, well set ears, proper shoulders, excellent ribcage, a little soft in topline, proper tailset, well presented, but could
carry stronger topline. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina VAL ERI. Excellent headed male,
excellent bone and substance, good spring of ribs, moves with drive, I would prefer shorter body, a bit loose in front,
excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska VAL ERI. Maskulint huvud
med utmärkt uttryck, utmärkt pigment, något brant övergång från hals till överlinje, en aning brant skuldervinkling,
prima bröstkorg, en tanke för lång i ländparti, rör sig inte helt parallellt, annars effektiva rörelser.
BENCHMARK HARD ROCK CAFÉ Kans, Fin & Est Mva 36189/96 s. 23.5.1996 i. Fin & DK Mva Benchmark
Ultima Thule e. Benchmark Twisted Sister kasv. Mariann ja Markku Korpi
Näyttelyt: Tohmajärvi 3.4. Johan Juslin VET ERI 1 ROP ROP-VET. Kaunislinjainen yksilö, oikeanmallinen pää,
hyvä kaula ja runko, iloinen liikkuja, hyvä turkki, kauniit, tiiviit käpälät. Tervakoski 5.6. Sandra Mashford, Australia
VET ERI 3. Good breed type, excellent balance, pleasing head, good topline, adequate forequarters, good hindquarters,
moves well.
BENCHMARK KICKSHAW KNOB JR. Kans, Fin & Est Mva, BaltV-00 31475/97 s. 11.7.1997 i. Kans, Fin, DK,
D & D(VDH) Mva, JMV-89, KBHV-93, BDSG-93, KielSG-93 Benchmark Kickshaw Knob e. Kans, Fin & Est Mva
Benchmark Champagne kasv. Mariann ja Markku Korpi
Näyttelyt: Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi VAL ERI 2 PU3. Erinomaista tyyppiä edustava uros, jolle toivoisin
hieman enemmän luustoa, hyvä pää, kaunis kaula ja ylälinja, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, eturinta voisi olla
parempi, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, etuliike hieman kapea, erinomainen luonne. Kellokoski cock. erik.
12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia VAL EH. Good head and eye, well placed shoulder, tight nice feet, could have more
bone, well sprung rib, good rear angulation, but would prefer more width to thigh, moved well, slightly close behind.
Kotka 18.6. Ann Long Doyle, Irlanti VAL ERI 2 PU2. Dog with nice square proportions, well balanced head, good
bone, correct scissors bite, well angulated, good deep chest, presented in good condition. Ristiina 9.7. Michael
Boothroyd, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PU1 ROP. Beautiful head and expression, excellent neck and topline, super
body and ribs, really good breed type. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja VET EH 1. Åtta år gammal hane, härligt
huvud och uttryck, bra hals, men nog så rak i skuldrorna, kompakt kropp, tillräckligt vinklad bak, lite tunn benstomme,
kunde haft mer drive i rörelsen. Kotka KV 10.9. Harri Lehkonen VET ERI 1 PU2 ROP-VET. 8-v veteraani, josta ei
ikää huomaa, hyvä pää ja ilme, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, oikeat mittasuhteet, hyvälaatuinen
turkki, erinomainen temperamentti ja liikkeet. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia VET EH 4. Pleasing
head, good reach of neck, good upper arm, bone, very well sprung ribs, good topline, would like a little bit more width
and strength in quarters, moved true. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska VET ERI 3.
Snyggt, maskulint huvud, bra hals och överlinje, lite tunn i benstomme, bra bröstkorg, bra vinklar, lite för tunn för
dagen, rör sig med utmärkt stil.
BENCHMARK MATRIX Fin Mva & Jva, JV-01 39529/00 s. 20.9.2000 i. Kans, Fin & Est Mva, BaltV-00
Benchmark Kickshaw Knob Jr. e. Fin Mva Benchmark Michelle Melody kasv. Mariann ja Markku Korpi
Näyttelyt: Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 PU2. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja
ylälinja, riittävä eturinta, kohtalainen luusto, hyvin kehittynyt runko, leveä reisi, hyvät takakulmaukset, liikkuu iloisesti
hyvällä askeleella, erinomainen hännänkanto, iloinen luonne. Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia VAL
ERI 1 PU2. Beautiful head and expression, good body and bones, excellent neck and topline, sound, free mover with
good tail carriage. Nurmo 13.8. Niels Brandstrup, Norja VAL EH 1. Very good type, should have more masculine
head, too much dewlap, narrow front, forechest should be more developed, should have more efficient drive, good coat
and colour.
BENCHMARK POETRY IN MOTION Fin Mva, JV-04 FIN46154/03 s. 19.10.2003 i. Fin & Est Mva, EstV-04
Benchmark Corazon e. Benchmark Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo NUO EH 4. Erittäin hyväntyyppinen, 15 kk, vahva ja maskuliininen uros,
oikeat päänlinjat, joskin hieman syvä kallo, kaulanahkaa, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset ja eturinta, hyvin
kehittynyt runko, liikkuu terveellä askeleella, joskin ulottuvuutta saisi olla enemmän. Parkano 12.3. Paavo Mattila
NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Kaunislinjainen nuori uros, hyvänmallinen ja kaunisilmeinen pää, kaunis kaula, eturintaa
voisi olla hieman enemmän, hyvä runko ja takaosa, tyylikäs ylälinja, hyvä, suora karva, liikkuu riittävän tehokkaasti,
miellyttävä luonne. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB VSP. Blue
roan and tan male, very typical dog, good balance, excellent body, good legs and feet, moved well, pleasing head, good
correct head planes, sound coming and going, nice dog. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi NUO ERI 1 PU2 SERT.

Erinomainen tyyppi ja luonne, hieman lyhyt kallo, hyvä kaula, hyvä rintakehä, hyvä rinnansyvyys, hyvin asettuneet
korvat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset, hieman luisu lantio, koira liikkuu avoimin takaliikkein, hieman
löysää kaulanalusnahkaa. Ruovesi 28.3. Soile Bister NUO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP4. Erinomaisen tyyppinen ja
kokoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, kaunis ylälinja, hyvät mittasuhteet, hyvä kallo, riittävästi täyttynyt kuono,
hieman löysää kaulanahkaa, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, oikea-asentoinen, jatkuvasti heiluva häntä,
erinomainen karvanlaatu, liikkuu hyvin, ihastuttava luonne. Korpilahti 3.4. Harri Lehkonen NUO ERI 1 PU1 SERT
ROP RYP3. Tyylikäs, tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, kaunis ilme, hyvin
kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, ikäisekseen hyvä runko, kaunis turkki, erittäin hyvät liikkeet, erinomainen
temperamentti. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska NUO ERI 2 VASERT. 15 months blue roan tan, who has
come a long way to developing, well shaped, masculine head, typical expression, scissors bite, well angulated in front
and behind, good spring of ribs, moves in the right pattern, full of the typical happiness, nice coat. Helsinki KV 21.5.
Pam Blay, Iso-Britannia NUO ERI 2. Tricoloured with an excellent masculine head and expression, good neck and
shoulders, well sprung rib and strong loin, good tailset, good coat, moved well. Rauma 4.6. Wim Wellens,
Alankomaat NUO EH 2. Very happy, typical dog, would prefer a little more length of legs, nice head, soft expression,
just enough stop, good body for age, well angulated front and back, very typical coat, happy mover, but a little bit loose
in front, showing elbows. Tervakoski 5.6. Sandra Mashford, Australia NUO ERI 1 PU2 SERT. Excellent breed
type and overall balance, very good head proportions, good body, excellent top line and tailset, very good feet, bone and
movement. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia NUO EH 3. Masculine head, slightly overdone in
muzzle, slightly loose eye, good neck and shoulders, well sprung and deep in body, could do with a little bit better
angulation in front and rear quarters, in very good, hard condition, well muscled, moving soundly with drive. Tuusula
2.7. John Thirlwell, Iso-Britannia NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Lovely headed dog, masculine with good eye,
pleasing neck and shoulder, would like little more forechest, well sprung ribs, a little long in loin, lovely strong
powerful quarters, sound mover. Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia NUO ERI 1. Top quality, good head
and expression, excellent body and ribs, good hindquarters, nice, short hocks, in first class coat condition. Karjaa 10.7.
Tarja Hovila NUO ERI 1 PU4 VASERT. Erittäin kaunis nuori uros, jolla on maskuliininen, oikeanmallinen pää,
miellyttävä ilme, hieman etuasentoiset lavat, muuten sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvä eturinta ja erittäin hyvä runko,
sopusuhtainen luusto, erittäin hyvät käpälät, oikea hännänkiinnitys, kaunis, oikeanlaatuinen turkki, hyvä askelpituus,
mutta vielä hieman löysyyttä kyynärpäissä, esiintyy kauniisti. Vesilahti 24.7. Eeva Rautala NUO ERI 2.
Hyväntyyppinen, sopivankokoinen uros, maskuliininen pää, hyvä kaula, erinomainen selkä, hyvä rintakehä, eturinta saa
vielä voimistua, sopusuhtainen luusto, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvin ja vetävästi, hyvä karvanlaatu, esiintyy
iloisesti ja energisesti. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi NUO EH 1. Maskulint huvud med bra uttryck, kunde vara
stramare i halsen, tillräcklig längd i halsen, bra bett, kunde vara bättre vinklad fram, normalt bak, bra päls, bra kropp för
åldern, rör sig med något korta steg fram, bra bak, behöver utvecklas mera, ännu lös i sina armbågar. Kotka KV 10.9.
Harri Lehkonen NUO ERI 1 PU4 SERT. Iloisesti esiintyvä, hyvänkokoinen nuori uros, melko hyvä pää,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, ikäisekseen hyvä runko, kaunis ylälinja ja turkki, liikkuu hyvällä askeleella. Porvoo
11.9. Jouko Leiviskä NUO H. Vankka, hieman matalaraajaiselta vaikuttava, riittävä kaula, suorahkot lavat, hieman
pyöreä kallo, hyvä kuono-osa, löysähköä kaulanahkaa, takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat, hyvä turkinlaatu,
tiiviit, pyöreät käpälät, liikkeestä puuttuu voima, varsinkin edestä, erinomaisesti esitetty. Oulu KV 2.10. Marjo
Jaakkola NUO ERI 1 PU3 VACA. Erittäin hyväntyyppinen, selvästi maskuliininen, miellyttävä pää ja ilme, hyvin
kehittynyt eturinta, hyvä luusto ja käpälät, hyvä ylälinja, sopiva runko, riittävästi kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä
askelpituudella, säkä voisi olla hieman selvempi liikkeessä, kauniit rungon ääriviivat, miellyttävä luonne. Hyvinkää
SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia NUO ERI 1. Lovely head and expression, good depth of muzzle, nicely laid
shoulder, good bone, tight neat feet, good ribs, good firm quarters, moved soundly. Lahti 5.11. Eeva Rautala KÄY
ERI 1 PU1 SERT FIN MVA VSP. Erittäin hyväntyyppinen, tasapainoinen uros, hyvä pää ja kaula, erinomainen
selkälinja sekä rintakehä, hyvä eturinta, sopusuhtainen luusto ja takakulmat, hieman pysty olkavarsi, liikkuu erittäin
hyvin takaa, riittävästi edestä, erinomainen karva, hyvä luonne ja esiintyminen. Valkeala 12.11. Paavo Mattila KÄY
EH 3. Kaunis uros, jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula ja runko, kulmauksia voisi olla
enemmän, erittäin hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 19.11. Laurent
Pichard, Sveitsi VAL ERI 2 PU2 CACIB. Very nice looking 2 years old blue roan and tan, scissors bite, excellent
breed type, well set ears, typical expression, proper neck and shoulders, excellent cat feet, ribcage OK for age, excellent
muscle, proper quarters, well presented. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina VAL ERI 1
PU4. Excellent type and size, head and expression, topline, ribcage, and hindquarters, excellent temperament. Helsinki
KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska VAL ERI 4. Underbart huvud och uttryck, en aning lös I
armbågar, prima överlinje, välvinklad fram, något rak vinkling bak, rör sig med lagom drive, prima päls.
BENCHMARK SANTANA Est, Ltu & Lv JMva, LtuJV-05, EstJV-05, EstV-05 10665/04 s. 11.12.2003 i. Fin &
S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Kans, Fin, S(n), Ltu, Lv & Est Mva, EstV-04, BaltV-04 Benchmark Oh-La-La
Samsara kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina AVO ERI 2. Excellent type, very good head,
dark eyes, excellent topline and ribcage, moves with drive, I would prefer lower tail carriage, excellent temperament.

Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO ERI 3. Bra maskulint huvud, lite kort hals och
brant övergång från hals till överlinje, prima längd och bröstparti, normala vinklar fram och bak, rör sig lite luftig fram,
bra bak, bra päls.
BERRYHILL’S BONFIRE Kans & Fin & Est Mva, ESTV-02 54748/94 s.21.11.1994 i. Leavenworth Paper Tiger e.
Roamer’s Double Tan kasv. Kirsi-Marja Kesti
Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi VET ERI 2. Still in beautiful condition, 10 years old, good
size, good head, typical expression, scissors bite, well set ears, proper shoulders, excellent ribcage, nice body, proper
tailset, well presented, excellent mover. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina VET ERI 3.
Excellent type and balance, excellent head and eyes, good bone and substance, short back, excellent hindquarters, I
would prefer better front angulation, in excellent condition. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen,
Tanska VET ERI. Underbart huvud, underbar storlek, prima topline, prima bröstparti, välvinklad, mycket bra
muskelkondition, rör sig med underbar stil, prima veteran.
BLACKBERRY 31652/02 s. 25.5.2002 i. Norvale The Wizard e. Cockhill Daring Blond kasv. Asko Hakkarainen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia AVO EH. Very strong, full of temperament, very strong head,
good pigment, good neck and topline, too deep chest, correct front, needs more dynamics in movement. Viitasaari
24.4. Markku Santamäki AVO EH 2. Vahvarakenteinen, hyvin urosmainen, vahva täyteläinen pää, hyvä luusto, vahva
runko ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, reippaat, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti.
BLUE SATIN FINEST CREATION N Mva, NV-00 N20215/98 s. 13.3.1998 i. S(n), DK, VDH & D Mva, PMV-03,
KBHV-04, SV-05 Midnight Train vom Rauhen Holz e. N Mva Blue Satin Dazzling Diamonds kasv. Aud-Jorun Nysted
& Kjell-Ivar Larsen, Norja
Näyttelyt: Oulu KV 2.10. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 PU2 VASERT CACIB. Erinomainen kokonaisuus, elegantti,
miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, erittäin hyvä luusto, hyvin kehittynyt runko,
tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu erittäin hyvällä askeleella, miellyttävä luonne, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa
(7,5-vuotias), esitetään hyvin.
BREEZE AIR MAIL Fin Mva 42742/96 s.05.09.1996 i. Kendalwood Communique e. Breeze Sweet Blizzard kasv.
Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia VAL ERI 1. Good head, eye slightly small,
excellent shoulder, good angulation, lovely legs and feet, short coupled, good width and angulation at rear quarters,
good overall balance, moved very well, freely and soundly. Hämeenlinna KV 21.8. Jukka Kuusisto VAL ERI 3.
Kauniissa kunnossa esitetty valiouros, hyvä pää, kaula ja selkä, hyvä rintakehä, oikea-asentoiset takaraajat, liikkuu
hyvin takaa, hieman korkeasti edestä, kaunis turkki. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI 2.
Nicely balanced dog, balanced head, good reach of neck, nicely laid shoulder, good tight feet, good body, good
quarters, moved soundly, would like a slightly more expressive eye. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich,
Argentiina VET ERI. Male of excellent size, good bone and substance, very good head, I would prefer tighter feet,
very good body and hindquarters, well set tail, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich
Pedersen, Tanska VET ERI. Ganska bra huvud, önskas en aning mer mask, snygg hals och överlinje, acceptabel
förbröst, något kort överarm, välvinklad bak, rör sig med utmärkt drive.
BREEZE KNOWLEDGEABLE 36905/03 s.26.7.2003 i. Crawford Grand Slam e. Breeze Only For Me kasv. Pirjo ja
Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo JUN EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, kaunispäinen maskuliini uros, jolle
toivoisin ystävällisemmän ilmeen, hieman kapea edestä, eturinta puuttuu, hyvä rungonsyvyys ja kylkiluut, erinomaiset
kulmaukset, takaliikkeet saisivat olla leveämmät, miellyttävä luonne, liikkeissä vielä pentumaista löysyyttä. Tampere
KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia NUO EH 4. Blue roan male, little heavy in head with unpigmented
nictating membranes, which rather spoils the expression, a bit too heavy in head for me, not enthusiastic on the move,
but was reasonably sound, coat needs work. Ruovesi 28.3. Soile Bister NUO EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, hyvin
kehittynyt, vahva, maskuliininen uros, hyvä pää, mutta toivoisin paremman ilmeen, löysää kaulanahkaa, kaunis ylälinja,
hyvät kulmaukset, ulkokierteiset etukäpälät, hyvä häntä, voisi liikkua hieman maatavoittavammin, rungossa hyvä
karvanlaatu, mutta trimmaukseen tulee kiinnittää enemmän huomiota, hyvä luonne, hyvin esitetty. Sysmä 10.4. Jorma
Silta NUO EH 1. Mittasuhteiltaan moitteeton, lihavassa kunnossa esitetty nuori uros, oikealinjainen uroksen pää, oikea
selkälinja, rintakehä ei ole vielä valmis, voimakas luusto, riittävät kulmaukset, hyvä turkki ja luonne, liikkeissä selkä
”elää”, erittäin hyvä. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska NUO ERI 3. 1 ½ year blue roan cocker male,
masculine head with a little too much skin, nice expression, scissors bite, nice neck, a little open shoulder, well
developed body, well angulated behind, moves in the right pattern, a little narrow in front, nice temperament. Helsinki
KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia NUO H. Blue roan, heavy in head with straight upper arm, a tight in elbow, moved
OK, good coat. Tervakoski 5.6. Sandra Mashford, Australia NUO ERI 3. Good breed type, excellent balance,

pleasing headpiece, eye could be tighter, front angulation could be better in upper arm, good topline and set of tail,
narrow in front chest, which showed in movement coming back. Kellokoski cock. erik. 12. 6. Annie Kettle, IsoBritannia NUO H. Good head and expression, needs more width in front, good bone, good depth to the chest, good
depth to the ribcage, good rear angulation, good coat condition, moved well. Saarijärvi 19.6. Soile Bister NUO T.
Hyvin vahva uros, jolla viritettynä seisoessaan kaunis ylälinja, mutta joka ei kanna itseään liikkeessä, vahva kallo, hyvä
kuono, ilmeen tulisi olla parempi, kovin ulkokierteiset etukäpälät, hyvät takakulmaukset, runsaasti kaulanalusnahkaa,
huolellisempi trimmaus olisi eduksi, liikkuu hyvin haluttomasti, eturaajoja viskellen, tämä koira tarvitsee lempeämpiä
otteita. Valkeakoski 13.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi AVO H. Vackert huvud och uttryck, bra hals, något lång
rygg, tillräcklig kropp, kunde ha bättre vinklar fram och bak, rör sig bra, men kunde ha bättre resning och bättre
rygglinje i rörelse. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO EH. Very nicely constructed dog, well
balanced, good head, good neck and shoulder, good depth of rib and quarters, his movement was true, but was bouncing
up and down, made him unbalanced on the move. Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska AVO EH 4. Wel
balanced dog of good size, nice head, but little too open eye, good neck and shoulder, but a little narrow in his front,
well angulated hindquarters, good coat texture, good moves, could have more drive both ways. Seinäjoki 23.10. Diogo
Ramalho, Portugali AVO EH 4. Pleasing head with good length of ears, nice neck and topline, length of body is
slightly long in relation to height, typical coat, moves well, good temperament.
BREEZE RHYTHMIC PAW 42228/04 s. 13.8.2004 i. Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Sugarbite
kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Nurmo 13.8. Niels Brandstrup, Norja JUN EH 4. Very good type, the skull is a little too round and the
muzzle should be deeper, good neck and topline, chest could be more developed and angulations better, moves quite
well. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN H. Quite a nice head, a little upright in shoulder, needs to
spring his rib, quarters quite weak at the moment, nice outline, needs to mature. Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff,
Tanska JUN H. Dog of good size, nice head and expression, a little upright in shoulders, needs to develop in his body,
a bit sloping in the front, well angulated hindquarters, nice coat texture, a good mover.
BREEZE RISE EARLY 42226/04 s. 13.8.2004 i. Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Sugarbite kasv.
Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Sysmä 10.4. Jorma Silta PEK 1. Mittasuhteiltaan oikea, varsin lihavassa kunnossa pentu, sen linjat ovat
oikeat, riittävä luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet, koira dieetille. Lahti KV 23.4. Susie
Svoldgaard, Tanska PEK 3. 8 months old, blue roan cocker male, still developing, lovely masculine head, typical
expression, scissors bite, a little short in neck, well developed body, well angulated behind, moves alright for his age,
nice temperament. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia JUN H. Nine months old puppy with a good eye and
expression, carries a lot of puppy fat, which affects movement at present, would prefer a better shoulder placement.
Tervakoski 5.6. Jens Martin Hansen JUN ERI 2. 9 months old, excellent type, masculine head which I’d like a little
longer in nose, correct bite, good neck, acceptable angulation all over, good topline, well bodied, moves very well, good
coat, nice temper. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Very well
balanced for age, masculine head, good expression, well laid shoulders, good bone, very short coupled, very good
hindquarters, well let down hocks, good tailset and carriage, moved very well. Saarijärvi 19.6. Soile Bister JUN EH 1.
Erinomaisen tyyppinen, hyvin kehittynyt maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet ja kaunis ylälinja, tänään kovin
löysässä kunnossa, kaunis pää ja ilme, runsaasti löysää kaulanahkaa, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko,
voisi liikkua tehokkaammin ja tulisi olla iloisempi kehässä, vielä osittaisessa pentukarvassa, mutta lupaava karva
tulossa, kaunis väritys. Valkeakoski 13.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi JUN EH 2. Lovande junior, som behöver
utvecklas, bra huvud, uttryck, utmärkt hals, välplacerade skuldror, utmärkt kropp, kunde ha bättre vinklar, något
kraftigare benstomme, rör sig bra, inte i bästa utställningspäls i dag. Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska JUN
ERI 4. Well matured dog of good size, nice head and good expression, level topline, good neck and shoulder, well
angulated hindquarters, nice coat texture, good mover, little more effort. Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali
JUN ERI. Nice head, ears of good size, nice and short body, typical coat, moving well, good temperament.
BREEZE STARSHINE 11650/01 s. 13.12.2000 i. Lynwater Pole Star e. Fin Mva Breeze Sugarbite kasv. Pirjo ja Kirsi
Lehtonen
Näyttelyt: Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia AVO EH. Well balanced head, good neck and
shoulder placement, good width to forechest, good legs and feet, short coupled, good bend of stifle, moved well, a little
close behind.
BRONLEY SHERRY BOY 24280/97 s.24.04.1997 i. Fin Mva Sofus Coq d’Or To Carrier e. Gold Point Last Play
kasv. Irma ja Seppo Turunen
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia KÄY ERI. Good male, 7 years old, just showing his
age a little, but a very typical specimen of the breed, sound coming and going, could carry just a little more weight, but
in good muscle condition. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi KÄY H. Melko hyväntyyppinen, riittävän luuston omaava

uros, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, voisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että
takaa, kaula voisi olla jalompi, riittävä rinnan syvyys, eturinta puuttuu, hyvä karvanlaatu, liikkeessä koira nostaa
peränsä ylös, etuliike hieman kapeaa, erinomainen luonne, ylälinja ei aivan korrekti seistessäkään, ikä näkyy liikkeessä.
Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska KÄY EH 2. Almost 8 years old red cocker male, nice head, typical
expression, scissors bite, nice neck, would like a bit better laid back shoulder, well angulated behind, the body should
be a bit deeper, a little light in bone, moves in the right pattern, nice coat, nice temperament. Kokemäki 7.5. Vera
Smirnova, Viro VET EH 2. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, hyvä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja,
etuasentoiset lavat, hyvä rintakehä, riittävät etu- ja takakulmaukset, korkea kinner, turkki ei parhaassa kunnossa, liian
lyhyt etuaskel. Hamina KV 22.5. Marija Kavcic, Slovenia VET ERI 1 VSP-VET. 8 years, in good condition, nice
head and expression, correct bite, excellent eyes, good ears, short, strong body, correct legs, free movement, full of life,
nice coat. Tervakoski 5.6. Sandra Mashford, Australia VET ERI 2. Good breed type, excellent balance, good bone,
good feet, pleasing head, moved a bit close in front and behind. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, IsoBritannia VET H. Pleasing head and lovely expression, shoulder is a little upright, would prefer more bone and
stronger front pastern, good rear angulation, needs more spring of rib, moved well. Valkeakoski 13.8. Ann-Christin
Johansson, Ruotsi VET EH 4. Fina proportioner, välformat huvud med bra uttryck, utmärkt hals och rygglinje, bra
kropp, kunde ha bättre vinklar fram och bak, kunde ha ett längre steg. Aura 14.8. Christen Lang, Norja VET ERI 3. 8
år gammal veteran i utmärkt kondition, välskuret huvud, god hals och överlinje, lite stel överarm, välutvecklad bröst,
solid benstomme, rör sig väl, god päls med riklig behäng, mycket trevlig temperament. Hämeenlinna KV 21.8. Jukka
Kuusisto VET EH 2. Virkeässä kunnossa esitetty veteraaniuros, jalo pää, selkä jo hieman pehmeä, hyvin kulmautuneet
raajat, riittävän pitkä askel. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi VET EH 1. Maskulin hane, härligt huvud, uttryck, bra
bett, bra hals, normalt vinklad, bra kropp för åldern, bra benstomme, torr i pälsen, rör sig som en äldre hund, i bra
kondition. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia VET EH. Balanced head, good front assembly, slightly
longer in back, good body proportions, well angulated quarters, on the move the rear slightly higher, carried his tail high
which spoiled the outline. Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi VET ERI 3. Excellent breed type, 8 years
old read, still in good condition, well set ears, proper shoulders, excellent cat feet, a little long in body, proper tailset,
correct quarters, moves OK, well presented.
CAPERHILL MAJESTIC PRINCE 11857/03 s. 10.12.2002 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Caperhill Messina
kasv. Liisa Frantsi
Näyttelyt: Halikko 15.5. Markku Santamäki AVO ERI 2 PU3. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä,
täyteläinen pää, hyvä rintakehä ja luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, kiiltävä turkki. Rusko 18.6.
Tord Lundborg, Ruotsi AVO H. Maskulint något grovt huvud, vällagd skuldra, utmärkt förbröst och överarmsvinkel,
bröstkorgen är något smal i den nedre delen, utmärkta proportioner, något överviktig, mycket bra kors, välvinklat
bakställ, alltför hög svans i rörelse, rör sig mycket bra.
CAPERHILL MISSING LINK N & S(n) Mva 29946/00 s.31.05.2000 i. Canigou Strike A Light e. Lochdene Mona
Lisa kasv. Liisa Frantsi
Näyttelyt: Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia VAL ERI 2. Good balanced head with good
expression, good front and rear angulations, short deep well-ribbed body, well boned, good legs and feet, very merry,
moved very well with character.
CAPERHILL MONARCH 11199/02 s.03.08.2001 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Lochdene Mona Lisa kasv.
Liisa Frantsi
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia AVO ERI 2. Good skull and substance, good pigment, neck and
topline, tailset too high, good angulations, needs a little more chest, too narrow front, full of temperament, nice mover.
CAPERHILL SCOTT THOMAS Fin Mva 17404/00 s. 20.1.2000 i. Cardamine Tantom e. Lochdene Sonata kasv.
Liisa Frantsi
Näyttelyt: Pieksämäki 27.8. Tarja Hovila AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet,
maskuliininen pää, jossa hieman takaluisu kallo, hyvä ilme, sopiva kaula, hieman etuasentoinen lapa, erittäin hyvin
kulmautunut takaosa, erinomainen eturinta ja luusto, erinomainen runko, hyvä vahva selkä, hyvä, vahva lanneosa,
aavistuksen pyylevä, hieman monimutkaiset etuliikkeet, muuten liikkuu ryhdikkäästi ja tyypillisesti, oikea hännän
kiinnitys ja käyttö, kaunis turkki, jossa erinomainen laatu, miellyttävä luonne. Oulu KV 2.10. Marjo Jaakkola AVO
ERI 2. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, samoin runko,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvä hännänkanto, iloinen luonne, esitetään
hyvin.
CARRIER FLABBERGAST 47751/03 s. 16.11.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Sugarvalley
Fourletterword kasv. Ritva ja Tiina Rantanen

Näyttelyt: Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi AVO H. Maskulint, välskuret huvud, något framskjuten skuldra,
utmärkt förbröst och överarmsvinkel, välkroppad, något lång i länden, något sluttande kors, välvinklat bakställ, rör sig
med bra steg, ryggen ger efter i rörelse.
CARRIER FLYWHEEL 24166/03 s.05.04.2003 i. Fin Mva Carrier Wheel Of Fortune e. Carrier Soft Step. kasv. Ritva
ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo NUO EH. Erittäin hyväntyyppinen, maskuliininen, jolla tulisi olla selvempi
otsapenger ja kaula, hyvä luusto ja rungon malli, oikea ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, iloiset liikkeet, mutta askel
saisi olla pidempi, hyvä karva. Parkano 12.3. Paavo Mattila NUO EH 2. Kaunispäinen, nuori uros, erittäin hyvä
kaula, erinomainen ylälinja, aavistuksen kapea edestä, hyvä takaosa, erittäin hyvä ylälinja, hyvä karva, hyvät
sivuliikkeet, miellyttävä käytös. Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi AVO H. Välskuret huvud, väl tillbakalagd
skuldra, utmärkt förbröst och överarm, något lång i ländpartiet, bär svansen för högt i rörelse, rör sig med kort steg,
vacker päls. Aura 14.8. Christen Lang, Norja AVO ERI 3. Utmärkt huvud, god hals och överlinje, aning smal i front,
lite stel överarm, välutvecklad bröst, solid benstomme, rör sig väl från sidan, lite trångt front, bra päls, ganska mycket
behäng, trevligt temperament.
CARRIER PEACEMAKER 23005/04 s.3.4.2004 i. Crawford Hot Chocolate e. Carrier Piece of Cake kasv. Ritva ja
Tiina Rantanen
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia JUN ERI. Blue roan male, typical merry cocker, head
type: would prefer slightly better parallel planes in head, but overall a nice typical specimen of the breed, could be in
little better weight and coat could be in slightly better condition, would like to see better carriage on the move, but a
nice typy dog, sound coming and going. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska JUN ERI 2. 1 year old blue roan
cocker male, still developing, nice head, kind expression, scissors bite, nice neck, would like the shoulder little better
laid back, well angulated behind, the body still needs to develop, nice feet, moves in the right pattern, but needs more
stability, nice temperament. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Good head, slightly
long in foreface, good legs and feet, shoulders a little upright, good length of upper arm, good rear angulations, could be
shorter, needs more width throughout. Vesilahti 24.7. Eeva Rautala JUN ERI 4. Sopusuhtainen, miellyttävän
tyyppinen uros, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, erinomainen selkä ja hännänasento, runko vielä hyvin kehittymätön ja
eturinta puutteellinen, hyvä luusto ja takakulmat, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, kapeat etuliikkeet, kaipaa
lisää esiintymistottumusta, jotta esiintyisi liikkeessä edukseen, vaatii aikaa, luonne OK.
CARRIER POWER OF GLORY 23007/04 s. 3.4.2004 i. Crawford Hot Chocolate e. Carrier Piece of Cake kasv.
Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti JUN H. Tyypiltään hyvä, vielä hyvin pentumainen, aavistuksen
narttumainen, kaunis hyvänmuotoinen pää, vielä kapea kauttaaltaan, hyvin hoidettu turkki, saisi liikkua paremmin
varsinkin takaa. Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto JUN H. Mittasuhteiltaan ja kooltaan sopiva junioriuros, hyvä pää,
vahva selkä, vielä kovin kapea rintakehä, riittävästi kulmautuneet raajat, riittävän pitkä askel, liikkuu vielä ahtaasti
edestä. Pieksämäki 27.8. Tarja Hovila JUN EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen nuori uros, miellyttävä
pää ja hyvä ilme, kaunis kaula, vielä vähän kapea edestä, rintakehän tulee kehittyä, hyvä luusto, hieman etuasentoinen
lapa, muuten sopusuhtaisesti kulmautunut, hieman pitkä lanneosa, oikea hännänkiinnitys, hieman lyhyt etuaskel,
muuten liikkuu hyvin, oikealaatuinen kaunis turkki, miellyttävä luonne.
CARRIER SECOND WIND 52070/04 s. 30.11.2004 i. JV-03, BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Fin Mva Carrier
Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi PEK 5-7 kk 1 KP. Härlig maskulin valp, tilltalande huvud,
uttryck, harmoniska vinklar fram och bak, för dagen något lågställd, rör sig för åldern mycket väl, trevlig temperament.
Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK -. The head is too strong, very good bone, good
shoulder placement, good length of neck, very good rear angulations, good spring of rib for age and depth of body,
good sound movement. Hyvinkää 3.7. Eeva Rautala PEK 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyväntyyppinen, tasapainoisesti
rakentunut urospentu, erittäin kaunismuotoinen ja –ilmeinen pää, hyvä kaula, erinomainen selkä ja hännänkiinnitys,
hyvin kehittynyt runko ja eturinta, vahva luusto, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, kaunis karva, erittäin lupaava.
Eckerö KV 24.-25.9. Svend Lovenkjaer, Tanska JUN EH 2. 9 månader, hane som kunde varit något högre på benen i
förhållande till kroppen, vackert uttryck, bra förh., skalle, nosparti, något för mycket halshud, härligt förbröst, tillräcklig
hals, bra framben men står något franskt, bra bröstkorg, välvinklat bakställ med bra lår, låg has, rör sig fritt, härlig päls.
Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 3. Good size, 11 months old blue roan, good show condition,
masculine head with some throat skin, pretty temperament, typical expression, level bite, long neck, proper shoulders,
proper tail, excellent cat feet, good carried and strong topline.

CARRIER WHEEL OF FORTUNE Fin Mva 18993/01 s.14.03.2001 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e.
Carrier Water Song kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Lammi 11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi VAL ERI 1 PU1 ROP. Bra skuret huvud, korrekt uttryck, utmärkt
hals och överlinje, välkroppad, stabil benstomme och korrekta vinklar, bra front och fasta tassar, korrekt pälskvalitet,
rör sig som cocker, välvisad. Ypäjä 17.7. Leila Kärkäs VAL ERI 1 PU2. Kauniisti liikkuva, linjakas uros, jolla muuten
hyvä pää, mutta kallo takaluisu ja vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, hieman etuasentoiset lavat, hyvä olkavarsi ja
takaosa, erinomainen eturinta ja runko, hyvässä näyttelykunnossa, hyvä luonne. Hämeenlinna KV 21.8. Jukka
Kuusisto VAL ERI 1 PU2 VACA. Tasapainoisesti rakentunut, sopivankokoinen valiouros, hyvä pää, kaunis, kuiva
kallo, vahva selkä, tilava rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, tehokkaat liikkeet. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi
VAL ERI 1 PU1 VSP. Vältypad hane, maskulint, vackert huvud, uttryck, något lösa ögonkanter, bra bett, utmärkt hals
och överlinje, välvinklad, bra päls och benstomme, rör sig mycket väl från sidan, fullt värd av klassen. Hyvinkää SSL
15.10. Carol West, Iso-Britannia VAL EH. Good head and eye, nicely balanced throughout, good reach of neck and
lay of shoulder, good width of quarters, would like tighter feet, feet a little displayed, moved well. Helsinki KV
Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina VAL ERI 4. Male of excellent type and size, very good head and
expression, well laid shoulders, good bone and substance, excellent ribcage and topline, well set tail, moves with drive,
excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska VAL ERI. Underbart huvud
och uttryck, prima hals och överlinje, rör sig brett fram på grund av kort överarm, prima längd, välvinklad bak, rör sig
med drive, bra päls.
CLARAMAND FOR SURE Fin Mva 40196/00 s.19.10.1997 i. Fonesse Fitzroy e. Claramand Hotshot kasv. Elaine
Thomas, Iso-Britannia
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia VAL ERI 4. Well presented black and tan male of
typical appearance, good flow of neck into shoulder, good legs and feet, pleasant head, although would like slightly
better head planes, nice dog.
COASTLINE HEAVY METAL 22306/03 s.11.4.2003 i. VDH & DE &S(u) CH, NORDW-03 Midnight Train vom
Rauhen Holz e. Coastline Gift Rose kasv. Taina Lehtonen
Näyttelyt: Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi, ryhdikäs, erittäin kaunis
pää ja ilme, riittävä eturinta, olkavarsi voisi olla pidempi, hyvä luusto ja käpälät, hieman etuasentoiset lavat, erittäin
hyvin kehittynyt runko, hyvä, leveä reisi, kinnerkulma voisi olla selvempi, kantaa itseään hyvin liikkeessä, erinomainen
hännänkanto, erinomainen luonne. Maalahti 16.4. Merja Järnstedt AVO ERI 2 PU2 VASERT. Erittäin
hyväntyyppinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä, ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, eturinta
hieman kehittymätön, hyvät sivu- ja takaliikkeet, etuliikkeessä hieman löysyyttä. Evijärvi 23.4. Annaliisa Heikkinen
AVO EH 3. Hyväntyyppinen, sopusuhtainen uros, jolla hyvin miellyttävä luonne, hyvä pää, kaula saisi olla pidempi ja
etuosa paremmin kulmautunut, eturintaa saisi olla enemmän, tiivis runko, riittävät takakulmaukset, oikealaatuinen
turkki, voisi liikkua pidemmällä askeleella. Oulu 7.5, Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 2 PU3. Nice, strong
male, correct proportions, in good condition, strong head, nice expression, strong neck, a little bit loose skin under neck,
strong back, excellent strong loin, chest could be deeper, needs more forechest, well angulated, correct tail, in
movement little bit free in elbows, correct coat, but should be better grooming, movement should be more free.
Kokkola 22.5. Harry Tast AVO EH 4. Rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus, hyväilmeinen, urosmainen pää,
tyylikäs ylälinja, voimakkaat kulmaukset, oikea karvanlaatu, liikkeet ei kaiken aikaa 100% säännölliset. Nivala KV
16.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali AVO ERI 4. Nice type with a nice head and expression, good neck and
topline, nice coat, good front, well angulated, little bit heavy mover. Oulu KV 2.10. Marjo Jaakkola AVO ERI 1.
Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erinomaiset rungon mittasuhteet, riittävä eturinta,
aavistuksen lyhyt olkavarsi, sopiva luusto, hyvä, leveä reisi, hyvät takakulmaukset, aavistuksen luisu lantio, liikkuu
hyvällä askeleella, erinomainen luonne.
COASTLINE HEY JOE 22308/03 s.11.4.2003 i. VDH & DE &S(u) CH, NORDW-03 Midnight Train vom Rauhen
Holz e. Coastline Gift Rose kasv. Taina Lehtonen
Näyttelyt: Punkaharju 20.3. Jorma Silta NUO H. Mittasuhteiltaan oikea, varsin lihavassa kunnossa esitetty uros, sillä
on voimakas uroksen pää, kaulanalusnahkaa, oikea selkälinja, rintakehä hieman tynnyrimäinen, voimakas luusto,
riittävät kulmaukset, hyvä turkki, kiva luonne, liikkeissä takakäpälät ulkokierteiset. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi
NUO H. Melko hyväntyyppinen nuori mies, jolla iloinen luonne, hieman lyhyt kallo, kaula voisi olla jalompi, riittävä
rinnansyvyys, hyvät rungon mittasuhteet, etuliike melko leveää ja hieman kauhovaa, voisi olla kulmautunut takaa
paremmin, hieman kapea reisi ja selkä elää vielä liikkeessä.
COCKHILL MONEYMAKER 18403/02 s.16.01.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Cockhill Deep Mary kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia AVO ERI 1 PU3. Very strong, good temperament, strong head,
needs more stop, good neck, topline, front and angulations, good mover. Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti AVO

H. Seistessään tyylikäs, hyvin maskuliininen uros, jolla kaunis pää, tyypillinen cockeri-ilme, kaunis kaula ja väri, hyvä
runko, erinomainen selkälinja, hyväasentoiset korvat, jäykkyyttä takaliikkeissä ja heittelee eturaajojaan, menettää paljon
liikkuessa, seistessä kaunis. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi AVO H. Suuri uros, jolla melko hyvä pää, oikea
purenta, hyvin asettuneet korvat, kaula voisi olla jalompi, hyvä ylälinja, rinnan syvyys ei riittävä, kaarevat kkylkiluut,
kapea reisi, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, koira liikkuu edestä kapeasti, takaa rodunomaisesti, kaunis
punainen väri, erinomainen karvanlaatu, hyvä luonne. Leppävirta 29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia AVO ERI 2 PU3.
Dog with strong bones, long strong head, good set ears, good topline, correct coat, while moving the tail carried too
high. Mariehamn 11.6. Trudy Walsh, Irlanti AVO ERI 1 PU1 VSP. Very nice golden dog, typical head and
expression, good neck and shoulder, good depth and spring of ribs, very good topline and tailset, moved very well.
Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia AVO ERI 3. Very good body and ribs, strong, firm topline, in
excellent coat and condition, just a shade plain in head, I’d prefer better tail carriage. Tornio 31.7. Kurt Nilsson,
Ruotsi AVO EH 3. Stor hane, maskulint utmärkt huvud och uttryck, god hals, tillfredställande proportioner,
tillfredställande bröstparti, kunde ha en tanke bättre vinklar fram, bra bak, god tassar, lös och instabilt fram,
tillfredställande i bak. Joensuu 7.8. Åke Sjöström, Ruotsi AVO EH 2. Maskulint huvud, som önskas torrare kinderna
och hals, stark rygg, bra kors, djup underlinje, bra vinklar fram och bak, bra päls, ganska grov benstomme, som ger en
tung uttryck, bra steg. Heinola 28.8. Fernando Rodrigues, Portugali AVO ERI 1. Nice expression, a bit short of neck,
the front legs are turned out, a bit longer on the body, good topline, tailset a bit high, good rear angulations, nice coat,
good bone. Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 4. Correct breed type, 4 years old, showing in
good condition, correct head, good expression, well set ears, proper neck and shoulders, excellent ribcage, proper
tailset, strong hindquarters, moves OK, but could have better tail carriage. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos
Saevich, Argentiina AVO EH. Very good type, excellent bone and substance, very good head and eyes, I would prefer
shorter body and lower tail carriage, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen,
Tanska AVO ERI. Maskulint huvud, välutvecklat nosparti, något brant övergång från hals till överlinje, för kort kors,
för hög svansföring, bra benstomme, rör sig med lagom drive.
COCKHILL OLIVER 42517/02 s. 11.8.2002 i. Fin Mva Usemade Heaven or Hell e. Cockhill Keep On Smiling kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia AVO ERI 4. In good condition, nice temperament, head strong
and long enough, good chest, good tailset, missing pigment in mouth, turning elbows in move.
COCKHILL RACE AGAINTS 47923/03 s. 15.10.2003 i. EstV-97 Northworth Peek In Memories e. Cockhill Keep
On Smiling kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Porvoo 11.9. Jouko Leiviskä NUO T. Turhan kookas, pitkärunkoinen, litteähkö runko, joka hieman
löysässä kunnossa, hyvä luusto, riittävästi kulmautunut takaa, raskas pää, jossa turhan voimakas otsapenger ja
pyöreähkö kallo, tummat silmät, hyvänlaatuinen turkki, reipas luonne, hyvin esitetty.
COCKHILL UNCLE SAM 44903/04 s. 26.7.2004 i. EstV-97 Northworth Peek In Memories e. Ten Grade’s Harmonic
Black kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto PEK 2 KP. Hyväluustoinen, tyylikäs musta pentu, hyvä pää, pitkä
kaula, hyvä selkä ja rintakehä, kapea eturinta, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin takaa, hieman korkea
etuaskel. Leppävirta 29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia JUN ERI 2. Good size, good bones, strong head, good ears, good
topline, correct angles, correct coat, moving should be better. Suonenjoki 12.6. Filip Johnsson, Ruotsi JUN EH 3.
Maskulint, vackert huvud med trevligt uttryck, bra hals och rygglinje, tillräckliga vinklar fram, tillräcklig kropp för
åldern, välvinklad, stabilt bakställ, bra rörelser.
COCKHILL VALIANT PRINCE 51684/04 s. 24.9.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Made In Heaven kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia JUN ERI 2. Good head and expression, excellent neck and
shoulders, I’d prefer more spring of rib and more strength in hindquarters, very good mover. Kuopio 23.-24.7. Leila
Kärkäs JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Erinomainen kokonaisuus, ihastuttavailmeinen nuori uros, jolla hieman takaluisu
kallo, muuten hyvä maskuliininen pää, ikäisekseen hyvä runko, eturintaa saa tulla lisää, hyvä takaosa, hyvät,
yhdensuuntaiset taka- ja etuliikkeet, riittävät pitkät sivuaskeleet, mutta joihin iän myötä tulee lisää voimaa, erinomainen
turkinlaatu, miellyttävä luonne, esiintyy hyvin. Tornio 31.7. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN ERI 1 PU3. Redan maskulint,
bra huvud för åldern, utmärkta öron, utmärkt hals och överlinje, välansatt svans, bröstparti bra för sin ålder, mycket
goda vinklar, tillfredställande päls, utmärkt has, ben och tassar, något instabilt fram, bra bak. Heinola 28.8. Fernando
Rodrigues, Portugali JUN ERI 1. Nice type, good head, throat line on neck, nice shoulder, could have better and
stronger topline, shorter on body, correct rear angulation, moved well. Oulu KV 2.10. Marjo Jaakkola JUN EH 2.
Erittäin hyväntyyppinen, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan tulee vielä kehittyä, aavistuksen
kapea edestä, sopiva luusto, riittävä runko, jonka tulee vielä pyöristyä, hyvin kulmautuneet takaraajat, etuaskel voisi
olla aavistuksen pidempi, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN

ERI 2. Nicely balanced head, good reach of neck, strong bone, good depth of chest, short coupled, good quarters, lovely
level topline on the move, possibly just a little big, very nice dog.
CONVOY’S ELVIS PRESLEY 36991/03 s. 3.7.2003 i. Norvale the Wizard e. Convoy’s Double Diamond kasv.
Näyttelyt: Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia NUO H. Good head, well balanced, fine well laid
shoulders, well sprung rib, good bend of stifle, moved soundly, although a little tense.
CRAB APPLE’S APPLE THIEF 19861/05 s. 25.2.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Raccoon’s Hip
Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen
Näyttelyt: Hyvinkää SSL 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK 7-9 kk 2 KP. Well made puppy overall, presents a
very pleasing outline, good head and eye, excellent reach of neck set in well placed shoulders, good depth of brisket,
well sprung ribs, good width of loin, well rounded quarters, sound on the move, presented in very good coat and
condition. Lahti 5.11. Harry Tast PEK 1. Rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus, syvä kallo ja voimakas
otsapenger, erinomainen ilme, jalo kaula, hyvät kulmaukset ja luusto, esitetään tuhdissa ja löysässä kunnossa, selkä
levinnyt ja painuu liikkeissä. Valkeala 12.11. Paavo Mattila PEK 2 KP. Kaunis pentu, kaunisilmeinen pää, jonka
linjoitus voisi olla vieläkin parempi, erinomainen kaula ja sopusuhtainen runko, hyvät raajat, erittäin hyvä karva, liikkuu
hyvin, miellyttävä luonne.
CRAB APPLE’S BOUNCIN’ POPCORN 19863/05 s. 25.2.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e.
Raccoon’s Hip Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen
Näyttelyt: Hyvinkää SSL 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK 7-9 kk 3. Puppy of pleasing substance, nicely
balanced throughout, good head with good depth of muzzle and kind eye, good reach of neck, lovely short cobby body
with good ribs, pleasing bend of stifle, moved OK, but lacked drive on the day.
CRAWFORD STAR GATE 19184/00 s. 19.3.2000 i. Lynwater Forecaster e. Crawford Star Shine kasv. Irja
Poikolainen ja Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Vantaa 23.7. Kirsti Louhi AVO EH 1. Melko hyväntyyppinen uros, jolla hyvä pää, oikea purenta, hyvin
asettuneet korvat, löysät silmäluomet, turhan paljon kaulanalusnahkaa, saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että
takaa, hyvä rinnansyvyys, koira liikkuu avoimesti takaa, edestä turhan kapeasti, hyvä karvanlaatu, selkä elää liikkeessä.
Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi AVO H. Maskulint huvud, något tunn i underkäken, lösa ögonkanter, bra bett, kort
hals, knappt vinklad, välskött päls, bra benstomme, behöver mera kropp och förbröst, rör sig med lösa armbågar och
korta steget, höga haser, visas väl.
CRAWFORD TELL ME RUMOUR 37079/01 s. 22.8.2001 i. Lynwater Hazelnut e. Crawford Talk To Me kasv. Irja
Poikolainen ja Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 2 PU4. Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen, hyvät
mittasuhteet, riittävä luusto, kaunis pää, hyvä ylälinja, toivoisin enemmän eturintaa, hyvä takaosa, hyvä karvanlaatu,
kauniit pitkät liikkeet, luonne voisi olla iloisempi.
CRAWFORD TOM DOOLEY 40957/03 s. 8.7.2003 i. Crawford Grand Slam e. Fin Mva Crawford Talk To Me kasv.
Irja Poikolainen ja Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Suomussalmi 28.5. Jouko Leiviskä NUO EH 1. Pienehkö uros, jonka sukupuolileima voisi olla selvempi,
hyvät mittasuhteet, hieman narttumainen pää, riittävä runko ja luusto, erinomainen takaosa, erittäin kaunis kaula ja
selkälinja, erittäin kauniisti trimmattu näyttelyyn, liikkuu hyvin takaa, hieman löysät kyynärpäät.
DAN-L’S LET’S TALK ABOUT SEX DK(n), S(n), D & D(VDH) Mva, KBHV -98 -99 -01 -02, SV-01, DKKV-02,
V-05 PMV-05 41878/95 s. 25.12.1994 i. Kans, Fin & Am Mva, JMV-94, NMV-94 EUJV-94, V-95, MV-95 -96 -98,
BV-95, PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Kans, DK, D & VDH Mva, BESG-94, KBHV-94 Dan-L’s Dannefer
Nefer Nefer kasv. Helle Dan Pålsson, Tanska
Näyttelyt: Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET V-05.
Excellent type, size and balance, excellent head, well laid shoulders, Excellent topline, short back, excellent
hindquarters, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska VAL ERI 1 PU1
CACIB VSP. Stort, maskulint, stiligt huvud, prima hals och överlinje, perfekt i vinklar fram och bak, acceptabla
muskler bak, en fantastisk siluett, en fantastisk cockerspaniel.
DE BRIGHTDALE’S BRIGHT LUCAS 27944/94 s.29.12.1993 i. Lynwater Hazelnut e. De Brightdale’s Bonfire Of
Love kasv. Kaarina Pirskanen
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia VET ERI 3. 11 years old, orange roan male of very
typical appearance, in excellent condition for his age, very sweet head and expression. Helsinki KV 21.5. Pam Blay,
Iso-Britannia VET EH 1. A grand old chap in wonderful condition, belying his age, well made with a good coat and a

good head. Hamina KV 22.5. Marija Kavcic, Slovenia VET ERI 2. 11,5 years old, in excellent condition, nice head
and expression, correct bite, dark, soft eyes, good ears, deep body, excellent topline, very sound side movement, closer
coming and going, nice coat. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia VET EH. Good head, nice dark
eye, well laid shoulders, well sprung short body, would prefer more bone and thicker feet, moved well, although a little
close behind. Kotka 18.6. Ann Long Doyle, Irlanti VET ERI 1 VASERT ROP-VET. 11,5 years, in excellent
condition, moved so freely, lovely angulations, very pleasing head, correct type, level topline, which he kept on the
move. Valkeakoski 13.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi VET EH 3. En hund med excellent rastyp, vackert huvud
och uttryck, bra hals, kort rygg, bra kropp och vinklar, rör sig med mycket typisk steg och en strålande kondition för att
vara nästan 12 år. Aura 14.8. Christen Lang, Norja VET EH 4. Nästan 12 år gammal veteran i utmärkt kondition,
välskuret huvud, kunde önska något mer hals, god rygg, lite fallande kors, lite stel överarm, välutvecklad bröst, rör sig
väl från sidan, men trångt bak, bra päls med rikligt behäng, trevlig temperament. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West,
Iso-Britannia VET EH. Really super 12 year old, good outline, nicely constructed all over, loosing muscles in the
quarters, but still a sound mover, lovely dog.
DELICHON BLAZINGFLAME 46981/03 s. 2.11.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Delichon
Avalanche kasv. Kati Härkönen
Näyttelyt: Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia NUO EH 4. Pleasing head and expression, good reach of
neck, good bone and feet, good level topline, nicely turned quarters, would like more depth in ribcage, moved soundly.
EIRENESELENE 22278/05 s. 10.3.2005 i. Fin Jva Carrier Bestseller e. Sugarvalley Queer In Head kasv.
Näyttelyt: Ranua 6.11. Leila Kärkäs PEK 1 KP ROP-PENTU. Erittäin hyvät mittasuhteet, tasapainoinen,
kaunisilmeinen, hyvä pää, hyvä eturinta tulossa, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä takaosa ja häntä, liikkuu
hyvällä sivuaskeleella, takaa hieman kapea, pentuturkissa, miellyttävä luonne ja lupaava.
ELMERS GOLDMINE KARATE-KID 35911/04 s. 17.7.2004 i. Flyers After Math e. Bleper’s Janet kasv. Helena
Partanen
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Marcel Chamberlain, Belgia PEK 1. Un bel ensemble, souhaité l’arrière plus angulé.
Maalahti 16.4. Merja Järnstedt PEK 1 KP ROP-PENTU . Erittäin hyväntyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvä
ylälinja, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Kokkola 22.5. Harry Tast JUN ERI 1
PU2 SERT. Jäntevä ja tasapainoinen juniori, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, kiinteä selkälinja, lyhyt lantio,
hyvät takakulmaukset, jotka toimivat hyvin myös liikkeessä, esiintyy iloisesti. Teuva 11.6. Paavo Mattila JUN EH 2.
Hyvä nuori uros, hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä
ylälinja ja karvapeite, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne. Närpiö 12.6. Cristian Vantu, Romania JUN
EH 1. Good and strong enough head, nice expression, should be wider in front, should have better ribcage, good
angulations, good coat, quite good movement. Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska JUN EH. Little up his size,
nice head and good expression, a little short in neck, level topline, a well angulated behind, nice coat texture, moves
well behind, but a bit close in front.
ELMERS GOLDMINE KING ARTHUR 35910/04 s. 17.7.2004 i. Flyers After Math e. Bleper’s Janet kasv. Helena
Partanen
Näyttelyt: Kokkola 22.5. Harry Tast JUN EH 3. Tässä vaiheessa hieman matalaraajainen, päässä hyvä ilme, mutta
linjat saisi olla yhdensuuntaisemmat, voimakkaat kulmaukset, tehokkaat säännölliset liikkeet.
EMBA’S MR SHINING ROMEO 39785/04 s. 21.5.2004 i. S(n) Mva Backhill’s Garibaldi e. Emba’s Miss Rosa
Munda kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo PEK 3. Hyväntyyppinen, 8 kk blue roan and tan –pentu, hyvänmallinen pää,
hyvä kaula ja luusto, hieman takakorkea, kapeat liikkeet edestä ja takaa, kaipaa kehätottumusta. Kokkola 2.4. Marjo
Jaakkola JUN EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, miellyttävä pää, riittävä kuonon vahvuus, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä
luusto ja käpälät, eturinnan tulee vielä kehittyä, riittävä runko ikäisekseen, hyvä reisi, voisi liikkua pidemmällä
etuaskeleella, hieman kapeasti vielä edestä, hyvin takaa, miellyttävä luonne. Maalahti 16.4. Merja Järnstedt JUN EH
1. Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen, hyvä pää ja kaula, hyvä luusto, hyvin kulmautuneet raajat, lanneosa voisi olla
lyhyempi, hyvä turkinlaatu, erittäin hyvät liikkeet, miellyttävä luonne. Kokkola 22.5. Harry Tast JUN EH 2. Kookas,
hieman löysässä kunnossa esitetty juniori, voimakas, urosmainen pää, pitkä kaula, hyvät kulmaukset ja luusto,
erinomainen karvanlaatu, juoksee mielellään vinossa, liikkeet muuten säännölliset. Teuva 11.6. Paavo Mattila JUN
EH 1. Kaunis, sopusuhtainen uros, jolla hyvänmallinen, kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko,
hyvin kulmautunut takaosa, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, saisi esiintyä iloisemmin. Nurmo 13.8. Niels
Brandstrup, Norja JUN EH 1. Very good type, masculine, elegant head, good neck and topline, the croup is too
sloping, the front should be more laid back, despite of the croup moves quite well.
EMMABODA CANDYMAN 44164/03 s. 19.10.2003 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga Kilponen

Näyttelyt: Kokkola 22.5. Harry Tast NUO EH 1. Rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus, erinomainen uroksen
pää, kauniisti laskeva ylälinja, voimakkaat takakulmaukset, joista pitäisi löytyä enemmän draivia liikkeeseen, esiintyy
vaisusti. Teuva 11.6. Paavo Mattila NUO EH 1. Kaunis uros, hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, hyvä ylälinja, hieman
kevyt runko, hyvä luusto, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä karva, vaisu esiintyminen alentaa kokonaiskuvaa. Närpiö
12.6. Cristian Vantu, Romania NUO ERI 2 PU4 VASERT. Good head, quite good front, good neck and withers,
should have deeper and wider ribcage and stronger topline, good angulations, good coat, moves well, topline in the
movement is good. Uusikaarlepyy 3.7. Markku Santamäki NUO EH 2. Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan ja
linjoiltaan hyvä, kohtalaisen hyvä pää, kuonon ja kallon ylälinjat tulisi olla yhdensuuntaiset, vahva luusto, erinomainen
eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä turkki, tulisi liikkua ja esiintyä reippaammin. Haukipudas 9.7.
Lena Stålhandske, Ruotsi NUO EH 3. Bra storlek och mycket god typ, vackert huvud med vackert uttryck, välansatta
öron, korrekt bett, bra hals, alltför sluttande rygglinje, väl tillbakalagt överarm, välmarkerad förbröst, tillräcklig
bröstkorg, bra bakbensvinklar, ännu något tunn i fronten, rör sig med något tungt steg från sidan och trångt fram.
Haukipudas 10.7. Anne Livo Buvik, Norja NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Excellent type, good head, that could have
had a little more stop, good neck and shoulders, lovely legs and feet, well angulated in front and behind, very good body
for age, moved very well from the side, a little unstable in front, lovely coat, good temperament. Nurmo 13.8. Niels
Brandstrup, Norja NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Very good head, good neck, should have a little stronger topline,
moves very well. Oulu KV 2.10. Marjo Jaakkola NUO EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, miellyttävä pää, hyvä kaula,
aavistuksen etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, vielä hieman kapea edestä, hyvä luusto ja käpälät, riittävä runko, jonka
tulee vielä pyöristyä, hyvä reisi ja takakulmaukset, liikkuu hyvin halutessaan, miellyttävä luonne. Seinäjoki 22.10. Alex
Krasilnikoff, Tanska AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Well matured dog of good size, very nice head and good
expression, good length of neck, level topline, well angulated hindquarters, nice coat texture, a good mover. Seinäjoki
23.10. Diogo Ramalho, Portugali AVO ERI 1 PU2. Good lines in head, ears well placed with good length, very good
relation with height to length of body, good bone and angulation, typical coat, moves freely, good temperament.
EMMABODA MEGA MAX 36231/02 s. 26.07.2002 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga Kilponen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia AVO ERI. Good proportions, head nicely built, good neck and
topline, needs a little more angulations in back, correct front angulations. Raahe 29.1. Jorma Silta AVO ERI 1 PU1
SERT ROP. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen uros, sillä on riittävä uroksen pää, erittäin hyvä ylälinja, oikeaasentoinen rinta, hyvät raajat, esiintyy ja liikkuu hyvin. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO
ERI 2. Gold male of typical appearance, moved sound, well balanced, slightly plain in head and would like better feet,
coat could be in better condition, but a typical cocker. Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola AVO EH 2. Erittäin
hyväntyyppinen, hyvä pää ja ilme, riittävä kuonon vahvuus, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, aavistuksen laskeva
selkälinja, riittävä luusto, samoin runko, hyvä, leveä reisi, takakulmaukset voisivat olla selvemmät, liikkuu iloisesti
hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Maalahti 16.4. Merja Järnstedt AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin
hyväntyyppinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää, erittäin kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvät luusto ja
kulmaukset, hyvä turkki, tasapainoiset liikkeet. Evijärvi 23.4. Annaliisa Heikkinen AVO EH 2. Hyväntyyppinen uros,
kuono-osa saisi olla vahvempi ja silmät hieman isommat, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, tiivis runko,
hieman kinnerahdas liikkeessä, hyvä luonne, hyvä turkinlaatu. Oulu 7.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 3.
Strong enough male, in correct condition, good proportions, nice head, lovely expression, strong neck and back,
excellent strong loin, good chest, well angulated, correct movement, lovely temperament. Nivala KV 16.7. Manuel
Loureiro Borges, Portugali AVO ERI. Nice type with a nice head and expression, good neck and topline, good front,
coat could be in better condition, good angulations, regular mover.
FASHION SHOW OF BLACK MIRAGE 11693/05 s. 17.5.2004 i. Kans, Fin & Hu Mva Madman’s Return of Black
Mirage e. Hu JCh, Hu SCh, Hu Ch, Hu Gr Ch Classic Mode of Black Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari
Näyttelyt: Mikkeli 5.5. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 PU2 SERT. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen nuori
uros, hyvä pää ja kaula, hieman etuasentoiset lavat ja lyhyehkö olkavarsi, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko,
erinomainen takaosa, liikkuu hyvin, hurmaava luonne, hyvänlaatuinen turkki. Hollola 7.5. Paula Heikkinen-Lehkonen
JUN ERI 1 PU3 VASERT. Erittäin hyvin kehittynyt, näyttävä, sopivan kokoinen nuori uros, hyvä pään pituus,
täyteläinen kuono, pitkä kaula, kaunis ylälinja, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, karva vielä hieman pehmeää ja
pentumaista, vetävät liikkeet, erittäin vilkas, iloinen käytös. Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi JUN EH 3.
Maskulin, proportionerlig hane med härlig utstrålning, välformat huvud behöver fylla ut i nospartiet, bra skuldra, alltför
kort, brant överarm, ännu outvecklad i bröstkorgens främre nedredel, flott överlinje, välvinklad bak, rör sig något
hastrånt bak och lite korta framsteg, med härlig entusiasm. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia JUN ERI 1.
Quality black boy with a lovely head and expression, good topline, correct tailset, slightly over angulated behind, but a
very merry mover. Hamina KV 22.5. Marija Kavcic, Slovenia JUN ERI 2. 1 year old, nice type, excellent head,
square muzzle, dark, well shaped eyes, correct ears, excellent, clean neck, strong body, full loins, good set and carriage
of tail, strong bones and good feet, a bit over angulated behind, excellent side movement, happy tail, a bit softer coat.
Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Good head and expression, elegant type of dog,
fine well laid shoulders, good bone, needs more width to hindquarters, slightly over angulated in rear, moved very well

with lovely profile outline on the move. Kotka 18.6. Ann Long Doyle, Irlanti JUN ERI 1 PU3 SERT. Most promising
youngster, lovely dark eye, head with correct proportions, strong bone, correct length of neck, good angulation, moved
well. Hyvinkää 3.7. Eeva Rautala JUN ERI 1 PU3. Tyylikäs, erittäin hyväntyyppinen uros, kaunis pää ja ilme, hyvä
kaula ja selkä, rungon tulee vielä kehittyä, oikea muoto, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu pitkällä askeleella ja
vetävästi, iloinen luonne, toivoisin hieman korkeammat raajat. Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia JUN
ERI 1 VASERT. Lovely headed dog, good neck and topline, excellent hindquarters and tail carriage, good mover with
correct drive behind. Karjaa 10.7. Tarja Hovila JUN ERI 2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvin kehittynyt,
tyylikäs junioriuros, jolla on jalo, hyvänmallinen pää, otsapenger voisi olla hieman selvempi, kaunis kaula ja ylälinja,
erinomainen luusto, raajat ja käpälät, hyvin kehittynyt runko ja eturinta, etukulmaukset voisivat olla aavistuksen
voimakkaammat, erittäin kulmautunut takaosa, oikea hännänkiinnitys ja erinomainen hännäkäyttö, oikeanlaatuinen
kaunis turkki, etuaskel voisi olla hiukan pidempi, muuten liikkuu hyvin ja ryhdikkäästi. Nivala KV 16.7. Manuel
Loureiro Borges, Portugali JUN ERI 2 PU3 VASERT. Nice type with a nice head and expression, excellent
pigmentation, good neck and topline, good front, nice coat for the age, nice temperament, good angulations, nice mover.
Vantaa 23.7. Kirsti Louhi JUN ERI 1 PU2 SERT. Erinomaista tyyppiä oleva nuori mies, jolla hyvät rungon
mittasuhteet, kallo ja kuono voisivat olla yhdensuuntaisemmat, oikea purenta, hyvä kaula, säkä ja selkälinja, riittävät
kulmaukset edessä, hyvät takana, kokoonsa nähden erinomainen luusto, liikkuu edestä vielä hieman kapeasti, hyvin
asettunut häntä, erinomainen luonne, turkki vielä kesken kehityksen. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti JUN ERI 2
VASERT. Would like more width in the head, nice expression in the eyes, excellent square body proportions, excellent
hindquarters, movement very typical, excellent temperament. Parikkala 14.8. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PU2
SERT. Iloisesti esiintyvä nuori uros, jolla erittäin hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo,
kaunis kaula ja lavat, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, vahva luusto, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Hämeenlinna KV
21.8. Jukka Kuusisto NUO ERI 1. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt nuori uros, oikeamuotoinen pää, hyvä selkä,
tilava rintakehä, hyvin kulmautuneet, hyväluustoiset raajat, liikkuu hyvin, iloinen luonne. Hyvinkää 18.9. Vera
Smirnova,Viro JUN ERI 1 PU2 VASERT. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, nuori uros, kaunis pää, otsapenger
voisi olla selvempi, kaunis kaula, hyvä ylälinja, leveä eturinta, hyvä rintakehä, etu- ja takakulmaukset, vielä
pentumainen turkki, erittäin hyvä luonne, erinomaiset liikkeet. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN
EH. Nice head, would like a little bit more stop, good depth of muzzle, good bone, nicely balanced, moved well, but is
slightly turning his left hock. Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali NUO ERI 1 VASERT. Excellent lines in
head, well marked stop, good length of ears, good neck and topline, good muzzle and bone, good angulation, very gay
movement, good temperament. Lahti 5.11. Eeva Rautala NUO ERI 1 PU2 VASERT. Erittäin hyväntyyppinen uros,
jolla tyylikäs pää, kaunis kaula ja selkä, erinomainen rintakehä ja eturinta, riittävä luusto, hyvin kulmautunut, tehokkaat
liikkeet, hyvä karva, erinomainen, iloinen esiintyminen, tyylikäs kokonaisuus.
FINEMOON SECOND SIGHT JV-03, BaltV-04 44352/02 s. 04.10.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & N & S Mva,
ESTV-01, V-01, V-02, V-03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO ERI 1 PU3. Erittäin hyväntyyppinen, erittäin kaunispäinen ja –
ilmeinen, maskuliininen uros, jolla hieman etuasentoiset lavat sekä hieman ylikulmautunut, hyvä luusto, mittasuhteet ja
terveet, ryhdikkäät liikkeet sekä erinomainen askelpituus. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia
AVO EH 4. A masculine head with good expression, good layback of shoulder, short coupled and deep body, could be
more angulated in the rear quarters, moved well. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina AVO
ERI. Excellent type, head and eyes, good bone and substance, excellent topline and ribcage, moves with drive, I would
prefer lower tail carriage. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO ERI. Utmärkt huvud,
bra maskulint uttryck, bra hals, bra överlinje, för kort kors, för hög svansföring, fattas muskler i bakparti.
FINEMOON SPECIAL FLIRT 44354/02 s. 04.10.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & N & S Mva, ESTV-01, V-01,
V-02, V-03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo KÄY ERI 1 PU4 VASERT. Erittäin hyväntyyppinen, tyylikäs ja näyttävä 2
v. uros, jolla hieman etuasentoiset lavat, toivoisin tiiviimmät tassut, hyvät kulmaukset ja oikea ylälinja, liikkuu
erinomaisella, terveellä askeleella, kantaa häntää hieman korkealla, oikeanmallinen runko ja mittasuhteet, miellyttävä
kokonaisuus. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia KÄY ERI 2 PU3 VASERT. Quality blue roan male
of correct balance, moved well, good head, well presented and handled, coat in good condition, nice dog, bite was
acceptable scissors, could be better. Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen tyyppi
ja mittasuhteet, kaunislinjainen uros, jolla miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, olkavarsi voisi olla hieman
pidempi ja viistompi, erittäin hyvä eturinta, raajat ja luusto, hyvin kehittynyt runko, oikea hännänkiinnitys, hyvin kaunis
turkki oikeata laatua, erittäin hyvä liikkuja. Halikko 15.5. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Sopivan
kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, joskin kuonon ja kallon ylälinjan pitäisi olla samansuuntaiset, jalo kaula,
oikea ylälinja, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, näyttävät liikkeet. Teuva 11.6. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PU1 SER
FIN MVA VSP. Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä pää, joskin hieman taakse laskeva kallolinja, kaunis kaula,
sopusuhtainen runko, hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaa, erittäin hyvä karva, hyvät tehokkaat liikkeet, miellyttävä
luonne. Närpiö 12.6. Cristian Vantu, Romania KÄY ERI 2 PU2. Strong male, nice head, good front, excellent

ribcage, should have shorter loins, good angulations, very good movements. Karjaa 10.7. Tarja Hovila KÄY ERI 1
PU3. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, oikeanmallinen, hyväilmeinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, erittäin hyvä
eturinta ja runko, hieman etuasentoinen lapa, muuten sopusuhtaisesti kulmautunut, erinomaiset raajat, luusto ja käpälät,
oikea hännänkiinnitys, liikkuu ryhdikkäästi, vetävällä askeleella, joskin hieman löysästi edestä, kaunis turkki.
Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI 4. Pleasing head, good reach of neck, good depth of
brisket, tight feet, short deep body, nice quarters, moved soundly.
FLYERS HOT LOOKING 11873/03 s. 22.08.2002 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Pick-Me-Up kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Maalahti 16.4. Merja Järnstedt AVO EH. Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet, päänlinjat voisivat
olla yhdensuuntaisemmat ja kallo-osa voisi olla jalompi, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, hyvä
turkinlaatu, hyvät tasapainoiset liikkeet. Evijärvi 23.4. Annaliisa Heikkinen AVO H. Hieman kookas ja löysä uros,
joka ei halua liikkua kehässä, pyöreät, vaaleat silmät häiritsevät, liikaa huulia, hyvä kaula, riittävät kulmaukset,
erinomainen turkinlaatu, ystävällinen luonne.
FLYERS KICK BACK 33982/03 s. 11.04.2003 i. N & S(n) Mva Caperhill Missing Link e. Flyers All Right kasv.
Paula Saarinen
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila AVO ERI 1 PU4 VASERT. Kaunispäinen uros, jolla miellyttävä ilme, hyvä
kaula, aavistuksen suora edestä, erinomainen runko, hyvä takaosa, erittäin hyvä luusto, selässä aavistuksen pehmeyttä,
hieman korkea häntä, hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä käytös. Tampere KV 20.3. Erica ThomasHowe, Australia NUO EH 3. Gold male, somewhat overdone in type for me, head too heavy with too much throat,
would prefer dog to be scaled down, moved sound coming and going and well presented and handled, just too much of
a dog for me. Maalahti 16.4. Merja Järnstedt AVO ERI 3. Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen, hyvät mittasuhteet,
päänlinjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaunis, pitkä kaula, hyvä luusto ja käpälät, hieman suorat olkavarret, hyvä
selkä ja takaosa, hyvä turkki, liikkuu hyvin, esitetään hyvin. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska AVO ERI 2. 2
years old red cocker male, masculine head, typical expression, scissors bite, strong neck, well angulated in front and
behind, nice body, needs to drop a little in forechest, nice legs and feet, moves in the right pattern, a little loose in front,
carries his tail a bit high in the movement, nice coat and temperament. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro AVO ERI
1 PU3 VASERT. Erittäin hyväntyyppinen, ryhdikäs uros, hyvät mittasuhteet, vankka luusto, hyvä urosmainen pää,
kaunis ylälinja, hyvä etuosa ja rintakehä, kaunis turkki, tehokkaat liikkeet. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle,
Iso-Britannia AVO EH. Strong head, good width to the forechest, very well substanced throughout, short back, deep
body, good rear angulation, would prefer more width to quarters, moved well. Vesilahti 24.7. Eeva Rautala AVO ERI
2. Erittäin voimakasrakenteinen uros, jonka toivoisin hieman elegantimmaksi, hieman raskashuulinen pää, hyvä kaula ja
selkä, erinomainen rintakehä ja eturinta, lanneosa saisi olla lyhyempi, erittäin voimakas luusto, hyvät takakulmat, edestä
riittävät, liikkuu hyvin takaa, saisi olla hieman parempi edestä, erinomainen luonne ja esiintyminen. Valkeakoski 13.8.
Ann-Christin Johansson, Ruotsi AVO ERI 1. Välformat, mycket vackert huvud och uttryck, utmärkt hals, något lång
rygg, utmärkt kropp, prima frambensvinklar, kunde ha bättre knävinklar, rör sig med utmärkt steg, vacker päls.
Orimattila 24.9. Arja Koskelo AVO EH 3. Erittäin hyväntyyppinen, vankka ja maskuliininen uros, jolla hieman liian
voimakas pää, pitkä kaula, erittäin hyvin kehittynyt syvä ja leveä runko, hyvä eturinta ja luusto, hieman etuasentoiset
lavat, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin iloisesti terveellä askeleella, iloinen, mutta turhan korkea häntä, ihastuttava
karva, miellyttävä luonne. Valkeala 12.11. Paavo Mattila AVO EH 3. Vahva, voimakas uros, jolla hyvänmallinen pää,
kaunis kaula, ylälinja saisi olla liikkeessä parempi, hyvä runko ja takaosa, erittäin hyvä karva, korkeahko häntä, liikkuu
hyvin, miellyttävä luonne.
FLYERS MARCO POLO 36643/03 s.18.6.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Able-To-Win kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Rovaniemi 16.4. Johan Juslin NUO H. Sopivan kokoinen uros, jolla oikeanmuotoinen runko, etuasentoiset
lavat ja puutteellinen eturinta vaikuttavat yhdessä etuliikkeisiin, hieman karkea kallo-osa, vahvat, tiiviit käpälät,
urokselta puuttuu rodunomaista iloisuutta, hyvä turkki.
FLYERS PROUD TO BE ME Est JMva 14051/04 s.30.7.2003 i. N & S(n) Mva Caperhill Missing Link e.
Leavenworth None The Less kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Rauma 4.6. Wim Wellens, Alankomaat NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Very typical, well balanced and
compact black dog, beautiful head, sweet expression, well bodied, very nice angulations front and back, well presented,
happy mover. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia NUO EH 2. Good head and expression, very
good substance, good shoulder placement, good topline, slightly over angulated at the rear, in good hard condition,
moved soundly. Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi NUO EH 1. Svart hane med mycket fina proportioner,
maskulint, välskuret huvud, utmärkt skulderläge och front, utmärkt kors och bakställ, alltför vågig päls, rör sig mycket
bra från sidan och bak, trångt fram. Vesilahti 24.7. Eeva Rautala NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin
hyväntyyppinen ja –kokoinen uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja selkä, hyvin kehittynyt runko, hyvä luusto

ja takakulmat, hieman pysty olkavarsi ja etuliikkeet saisivat olla paremmat, hyvät takaliikkeet, ryhdikäs esiintyjä,
iloinen luonne. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti AVO ERI 2. Too narrow in the head, a little high in shoulder,
good topline, would like shorter loin, would like more bone, moved well, coat too dull. Orimattila 24.9. Arja Koskelo
AVO ERI 1 PU2 SERT. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää, vankka luusto, oikeat mittasuhteet, kaunis ylälinja, hyvät
tassut, erittäin hyvin kehittynyt, leveä ja syvä runko, hieman kapeat etuliikkeet, erinomaiset sivu- ja takaliikkeet, tiptopnäyttelykunnossa. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI 2. Solidly built dog, balanced
throughout, nice head and expression, good reach of neck and front angulation, strong hindquarters with good turn of
stifle, sound and happy mover. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich AVO ERI. Excellent type, head and
eyes, good reach of neck, excellent bone, topline and tail carriage, would prefer better spring of ribs, excellent
temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO ERI 2 PU4. Mycket snygg hane,
bra huvud och uttryck, snygg behäng, sweet expression = sött uttryck, snygg hals och överlinje, välvinklad både fram
och bak, snygg siluett, rör sig med utmärkt drive.
FLYERS SAY HEY
Näyttelyt: Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Erittäin hyväntyyppinen, sopiva koko,
sopusuhtainen hyvä luusto, kaunis, ilmeikäs pää, kaunis ylälinja, hieman etuasentoiset lavat, erittäin hyvä takaosa, hyvät
liikkeet. Rauma 4.6. Wim Wellens, Alankomaat JUN ERI 1. Nicely balanced and typical outlook, compact, typical
head, soft expression, well bodied for age, upper arm could be better angulated, excellently angulated behind, strong
bone and compact feet, nice coat, happy temperament. Äetsä 17.9. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 1 PU2
SERT. Beautiful young male in excellent proportions and condition, excellent type, lovely head and expression,
excellent lines of head and lips, excellent neck set and neck, excellent topline, back, loin and croup, good chest,
forechest should be better, excellent feet and tail.
FLYERS TAN LEGACY 31167/03 s. 16.05.2003 i. Roamer’s Chocolate Heart e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Äetsä 17.9. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 1 PU3 VASERT. Nice, strong male, excellent
condition and proportions, nice type, nice head, strong neck, excellent neck set, topline, strong back, loin and croup,
excellent chest, good forechest, well angulated, correct tail, good movement. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova,Viro
AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, hyvä luusto, pää, kaula ja ylälinja, riittävä runko,
hyvät etu- ja takakulmaukset ja turkki, hyvät liikkeet. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI 1
SERT. Well balanced head, nicely balanced throughout, shortly coupled, super bone, good thickly padded feet, good
depth and spring of rib, good well muscled quarters, moved soundly and happily.
FLYERS YAMPO TAN 51875/04 s.07.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Flyers Fanny Tan kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Rovaniemi 16.4. Johan Juslin PEK 1. Matalaraajainen, ei riittävän vahva sukupuolileima, keskivahva
raajaluusto, oikeanmuotoinen runko, hyvä hännänkiinnitys, hyvät polvikulmaukset, lyhyt etuaskel, erisuuntaiset pään
linjat, uros epävarma itsestään, hyvin esitetty.
FLYERS YIPPO TAN
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska PEK 2 KP. 7 ½ months, liver and tan cocker male, still
developing, nice face, would like a little more stop, scissors bite, nice neck and shoulder, well angulated behind, good
spring of ribs, a little narrow in front, good legs and feet, moves alright for his age, nice temperament. Kokemäki 7.5.
Vera Smirnova, Viro PEK 2 KP. Erittäin hyvä tyyppi, vankka luusto, sopusuhtainen, kaunis pää, stoppi voisi olla
selvempi, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, riittävät etukulmat, hyvä takaosa, kaunis turkki, hyvät
tan-merkit, hyvät liikkeet. Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi PEK 3. Maskulin hane med trevliga
proportioner, välformat ännu omejslat huvud, något knappt vinklad fram, välkroppad för åldern, rör sig OK, trevlig
temperament. Halikko 15.5. Markku Santamäki PEK 1 KP ROP-pentu. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikea, ilmeikäs
pää, näyttävä kaula, hyvät raajojen kulmaukset, liikkuu hyvin, turkki ei juuri nyt parhaassa kunnossa, käyttäytyy hyvin.
Tervakoski 5.6. Jens Martin Hansen, Tanska PEK 1 KP ROP-pentu. Almost 9 months old, charming puppy, he has
reached his height, masculine head, correct bite, good neck and shoulder, good topline, good rear angulation, well
bodied, a little loose in everything, moves very well for his age, nice coat, nice temper. Kellokoski cock. erik. 12.6.
Annie Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Very well boned and substanced dog, good hard condition, well muscled, good
spring of rib and deep body, good well made hindquarters, moved well, good short back. Ristiina 9.7. Michael
Boothroyd, Iso-Britannia JUN ERI 3. Good bodied dog, just a bit plain in head and rather straight behind, moves quite
well with good drive behind. Mikkeli 7.8. Jorma Silta JUN H. Oikeat mittasuhteet omaava, sillä on muuten hyvä pää,
mutta kallo-osa hieman taakse viettävä, hyvä selkälinja, koira esitetään aavistuksen lihavassa kunnossa, oikea
rinnansyvyys, mutta eturinta vielä kovin kapea, oikea luusto, olkavarsi voisi olla pidempi, hyvät takakulmaukset, hyvä
turkki ja luonne, hieman ahtaat etuliikkeet. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova,Viro JUN EH 3. Erittäin hyväntyyppinen,
vahva nuori uros, urosmainen pää, otsapenger saisi olla selvempi, hieman etuasentoiset lavat, vahva selkä, hyvä runko,
takakulmaukset, tehokkaat liikkeet. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN EH 4. Nicely marked,

slightly strong in head, but head is balanced, would like slightly better reach of neck, good rib, good quarters, moved
well. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina JUN EH. Very good type, head and eyes, excellent
bone and substance, I would prefer better shoulder placement, firm topline, excellent temperament. Helsinki KV PMV05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN ERI. Välutvecklad hane, bra huvud och uttryck, förbröst outvecklad
och något smal i rörelser fram, bra hals och överlinje, prima kors, normalt vinklad bak.
FLYERS YOU KNOW PMV-99 13276/96 s.15.07.1995 i. Leavenworth Paper Tiger e. Fin Mva Flyers Liquorice
kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia VET EH 3. Good head and expression, elegant
type dog, should placement a little upright, good legs and feet, short back, well sprung ribs, good angulations to rear
quarters, nice outline on the move. Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Läcker
veteranhane med härlig cockerkvalitet, idealiskt huvud, vacker hals och rygganslutning, tillräckligt förbröst, välvinklad
överarm, utmärkt kropp, utmärkt kors och bakställ, härligt temperament, fantastiska rörelser, pälsen är inte i kondition i
dag. Vesilahti 24.7. Eeva Rautala VET ERI 1 PU2 ROP-VET BIS1-VET. Erittäin hyväntyyppinen, tasapainoinen ja
mittasuhteiltaan erinomainen uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, selkä ja runko, vahva luusto, hyvin
kulmautunut, liikkuu kauniisti, erittäin korkealuokkainen veteraaniuros, joka on hyvässä, jäntevässä kunnossa, erittäin
hyvä luonne. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Excellent expression, nicely defined
stuff, excellent neck and shoulders, correct square body proportions, excellent tailset and hindquarters, topline
maintained and head carried well when moving. Kihniö 6.8. Marjo Jaakkola VET ERI 1 PU2 ROP-VET.
Erinomainen tyyppi, erinomaisessa kunnossa esitetty 10-vuotias veteraani, kaunis kaula, säkä ja ylälinja, erittäin hyvät
rungon mittasuhteet, hyvä eturinta, luusto ja käpälät, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä
luonne. Äetsä 17.9. Rita Kadike-Skadina, Latvia VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET. Absolutely beautiful veteran,
excellent type, size, condition and proportions, lovely head, typical nice expression, excellent neck and neck set,
excellent topline, loin, croup and tail, excellent chest, very well angulated, moves very well. Hyvinkää 18.9. Vera
Smirnova,Viro VET ERI 1 PU4 ROP-VET. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, hyvä luusto, kaunis pää ja ilme,
kaula, hyvä ylälinja, vahva selkä, hyvät etu- ja takaosa, hyvä turkki, kauniit liikkeet. Orimattila 24.9. Arja Koskelo
VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET. Erinomainen tyyppi, hyvin korkealuokkainen 10 v. veteraani, jolla ihastuttava pää,
upea runko ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, hieman kapeat etuliikkeet, tehokkaat sivu- ja takaliikkeet, tiptopkunnossa, varmasti kaunein näkemäni 10 v. ikäinen cockeri. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia VET
ERI 1 PU1 VSP ROP-VET. Good head and eye, good reach of neck, well balanced throughout, good bone, 10 years
old, still holding level topline, good quarters, moved soundly, front feet need to tidy up (mud). Helsinki KV Voittaja05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina VET ERI 4. Excellent type and balance, excellent head and expression,
excellent topline and hindquarters, short back, coat not at its best, excellent temperament.
FLYERS ZIM BEAN
Näyttelyt: Hyvinkää SSL 15.10. David Shield, Iso-BritanniaPEK 7-9 kk 1 KP VSP-pentu. Puppy of excellent bone
and substance, best of heads with lovely dark eye and kind expression, good depth throughout, best of legs and feet,
well sprung ribs, good topline and tailset, good width of quarters, well let down hocks, sound positive mover. Valkeala
12.11. Paavo Mattila PEK 1 KP VSP-pentu. Erittäin kaunis pentu, hyvänmallinen pää, kaunis ilme ja kaula,
erinomainen runko ja takaosa, hyvä ylälinja, lupaava karva, hyvät liikkeet, miellyttävä luonne. Helsinki KV Voittaja05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina JUN ERI. Excellent type, head and eyes, excellent neck, well laid shoulders,
good bone and substance, excellent hindquarters and tail carriage, I would prefer shorter loin. Helsinki KV PMV-05
18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN EH. Valpigt, fortfarande fattas något maskulinitet i huvud, acceptabla
läppar o nosparti, ännu lite mjuk i topline, bra benstomme, välvinklad, acceptabel pälskondition för åldern.
FRANCINI’S PENSIEROSTUPENDO 18547/04 s.18.7.2003 i. Francini’s Givemesome e. Los Ombues Isabel kasv.
Angela Francini, Italia
Näyttelyt: Hollola 7.5. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 1 PU2 SERT. Erinomainen rotutyyppi, oikea koko ja
mittasuhteet, erittäin hyvä rakenne, tarpeeksi pitkä ja täyteläinen pää, jonka ylälinjat eivät kuitenkaan aivan
yhdensuuntaiset, erinomaiset lapakulmaus ja eturinta, tiivis runko, vahva takaosa, hyvät kulmaukset, kaunis,
hyvälaatuinen turkki, voisi esiintyä eloisammin. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia NUO ERI 1 PU4
VASERT. Exquisite head, excellent eye and expression, well set ears, excellent front angulation, well held topline,
correct tail set, not so happy on the move, but quality. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia NUO
EH 4. Well made head, good shape to the skull, balanced proportions, good stop, lovely neck and shoulder, good length
of upper arm, well angulated rear quarters, needing a little more width, moved well. Valkeakoski 13.8. Ann-Christin
Johansson, Ruotsi AVO EH 2. Välbalanserat hund med vackert huvud och uttryck, snygg hals, kort rygg, utmärkt
kropp och vinklar, rör sig med utmärkt steg, men kunde vara gladare. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, IsoBritannia AVO EH. Nicely chiselled head, good reach of neck, well laid shoulders, good topline, good turn of stifle,
would like a little more muscle, moved very well, would like more strength in quarters.

FRANCINI’S RUBACUORI 18546/04 s.10.7.2003 i. Francini’s Givemesome e. Francini’s Liquirizia kasv. Angela
Francini, Italia
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP. Hyvin kaunispäinen, 1,5 v. uros,
erinomaiset mittasuhteet, hyvin kehittynyt runko, tasapainoinen ja terverakenteinen, liikkuu erittäin hyvin pitkällä ja
tehokkaalla askeleella, hyvin miellyttävä kokonaisuus. Mäntsälä 3.4. Pirkko Konttinen NUO ERI 1 PU1 SERT ROP.
Erinomainen pää, hyvä kaula, erittäin tiivis runko, hyvä karva ja hyvät raajat. Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto
NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Erinomaista tyyppiä oleva, hyvä pää, kaula ja selkä, hyvin kehittynyt rintakehä,
erinomaiset raajat ja liikkeet, kauniissa turkissa. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska NUO ERI 1 PU3 SERT.
Almost 2 years old blue roan cocker male, well shaped masculine face, well chiselled, typical expression, scissors bite,
lovely neck and a well laid shoulder, well angulated behind, well developed body, lovely forechest, sound, happy
mover, lovely coat, nice temperament. Tervakoski 5.6. Sandra Mashford, Australia NUO ERI 2 PU4. Excellent
breed type and balance, very pleasing headpiece, but could be more masculine, excellent front and hindquarters,
excellent topline, tailset could be better, very good feet, on movement he moved wide. Kellokoski cock. erik. 12.6.
Annie Kettle, Iso-Britannia AVO ERI 3. Good head and expression, slightly small eye, lovely legs and feet, well laid
shoulders, good upper arm angulation, short coupled, good rear angulation and width to quarters, lovely, balanced
outline, could have less coat on forechest and stifle for benefit, moved well. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti AVO
EH 4. Nice flat skull, a little high in shoulder, would like more depth in chest, sufficient angulation in the hindquarters,
a little out in front when moving, expression and temperament too timid. Hämeenlinna KV 21.8. Jukka Kuusisto
AVO ERI 3. Kauniissa kunnossa esitetty, tasapainoisesti kehittynyt, hyvä pää, kaula ja selkä, tilava rintakehä, hyvin
kulmautuneet takaraajat, liikkuu pitkällä askeleella. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI 3
VASERT. Nice head and expression, would like slightly darker eye, good reach of neck and layback of shoulder, good
bone, neat feet, good ribs and depth of chest, nicely constructed hindquarters, moved well. Helsinki KV Voittaja-05
17.12. Carlos Saevich, Argentiina AVO ERI 3. Excellent type, very good head and eyes, good bone and substance,
excellent topline and hindquarters, moves with drive, doesn’t seem to enjoy the day. Helsinki KV PMV-05 18.12.
Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO EH. Välproportionerat huvud, bra ögon, bra hals och överlinje, prima
bröstkorg, tyvärr är han inte lugn i siluetten och har inte korrekt svansföring acceptabel päls.
FROSTY MORNING’S CAOLAN 28537/04 s.12.05.2004 i. V-99 Northworth Trip Hammer e. Frosty Morning’s
Arnamentia kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen
Näyttelyt: Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia NUO EH 3. Solidly built dog, pleasing head and
expression, nicely balanced, good bone and depth of rib, well muscled quarters, would like a little bit more reach of
neck, moved nicely.
GOATRIVER’S ABSOLUTE POWER 41177/01 s. 12.10.2001 i Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Samcock’s
Oh Boy What A Girl kasv. Sari Saarinen
Näyttelyt: Korpilahti 3.4. Harri Lehkonen KÄY ERI 1 PU3 VASERT. Hyvänkokoinen, reippaasti esiintyvä uros,
hyvä pää, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja ja mittasuhteet, oikealaatuinen karvapeite, terveet liikkeet.
Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto KÄY ERI 1 PU3. Mittasuhteiltaan ja kooltaan sopiva uros, hyvä pää, vahva selkä,
tiivis, tilava rintakehä, hieman litteät tassut, hyvä takaosa, liikkuu hyvin. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska
KÄY H. 2 years old lemon roan cocker male, masculine head, nice expression, level bite, nice neck, but a little too
much skin, would like a little better laid back shoulder, well developed body, nice angulations behind, moves in the
right pattern, nice temperament. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro AVO EH. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko,
melko hyvä luusto, kaunis pää, hyvä ylälinja, toivoisin enemmän eturintaa ja rintakehä voisi olla syvempi, riittävät etuja takakulmaukset, hyvä turkki, liikkuu hyvin. Porvoo 11.9. Jouko Leiviskä KÄY H. Sopivan kokoinen, muuten
hyvät mittasuhteet omaava, mutta kaula voisi olla pidempi, suorahkot lavat, kallon ja kuonon linjat voisivat olla
yhdensuuntaisemmat, turhan pyöreä kallo, rintakehä voisi olla tilavampi, samoin eturinta voimakkaampi, hieman siro
luusto, riittävästi kulmautunut takaa, liikkuu tehokkaasti takaa, etuliikkeet voisivat olla ulottuvammat ja tehokkaammat,
erinomainen temperamentti.
GOATRIVER’S AFTER EIGHT 41179/01 s. 12.10.2001 i Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Samcock’s Oh
Boy What A Girl kasv. Sari Saarinen
Näyttelyt: Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro KÄY EH 2. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, hyvä luusto, kaunis pää
ja ilme, vahva selkälinja, eturintaa saisi olla enemmän, pystyasentoiset lavat, riittävät etu- ja takakulmaukset, lyhyt
etuaskel, liikkeessä nostaa häntää yli selkälinjan. Tervakoski 5.6. Sandra Mashford, Australia KÄY ERI 2.
Excellent breed type and balance, extremely pleasing head and expression, could have better hind and forequarters,
excellent muscle tone and very good on the movement. Vesilahti 24.7. Eeva Rautala KÄY ERI 2. Sopusuhtainen uros,
hyvä pää, riittävä kaula, erinomainen selkä, hyvä rintakehä, sopiva luuston vahvuus, riittävät takakulmat, hieman pysty
lapa ja olkavarsi, tasapainoiset, jäntevät liikkeet, hyvä luonne.

GOATRIVER’S BEEFEATER 14311/05 s.03.01.2005 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e.
Goatriver’s Anna Karenina kasv. Sari Saarinen
Näyttelyt: Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK 5-7 kk 4. Well made head, good
proportions, would prefer a tighter eye, good shoulders, very good substance, just needs to come up on leg, slightly
long, moved well. Porvoo 11.9. Jouko Leiviskä PEK 1 KP ROP-pentu. Erittäin lupaava, erinomaiset mittasuhteet
omaava, kaunis kaula, suorat lavat häiritsevät hieman ylälinjaa, kaunis pää, ikäisekseen erinomainen runko ja luusto,
käpälät voisivat olla tiiviimmät, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä hännänkiinnitys, liikkuu hyvin takaa, suorahko
etuosa näkyy löysinä etuliikkeinä, iloinen temperamentti. Äetsä 17.9. Rita Kadike-Skadina, Latvia PEK 1 KP ROPpentu. Very nice puppy, excellent condition, good proportions, very nice type, lovely strong masculine head, lines
should be more parallel, excellent neck, chest, excellent, strong back and loin, very strong croup, very well angulated,
good chest for age, excellent movement. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova,Viro PEK 1 KP VSP-pentu. Erittäin
hyväntyyppinen, lupaava pentu, hyväluustoinen ja sopusuhtainen, hyvä pää, saisi olla voimakkaampi otsapenger, hyvä
kaula, vahva selkä, hyvä rinta ja karva, liikkuu pitkällä askeleella. Orimattila 24.9. Arja Koskelo PEK 1 KP ROPpentu. Erittäin hyväntyyppinen, maskuliininen, kaunislinjainen 8 kk pentu, jolla ihastuttava pää ja miellyttävä ilme,
pitkä kaula ja hyvä ylälinja, hyvä luusto, etuosa saa vielä suoristua, liikkuu erittäin hyvin, tehokkaalla askeleella.
Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi JUN EH. Proper breed type, 10 months old, still like a little baby, dark
eyes, medium length of neck, slightly open feet, good bone, a little long in loin, strong hindquarters, proper good
texture, slightly narrow in behind, needs still to mature.
GOATRIVER’S BEYOND BELIEF 14312/05 s.03.01.2005 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second
Sight e. Goatriver’s Anna Karenina kasv. Sari Saarinen
Näyttelyt: Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK -. Good expression, slightly loose over the
eyes, shoulder placement slightly upright, good rear angulations, good body depth, moved well, very merry.
GOLD POINT JUST FOR YOU 20572/01 s. 06.03.2001 i. Flyers You Know e. Gold Point Velvet Touch kasv. Malla
Hentilä
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO ERI 2. Erittäin hyväntyyppinen, maskuliininen uros, vahva pää,
hieman liian alas asettuneet korvat, erinomainen eturinta, hieman pitkä lanneosa, hyvin kehittynyt runko, liikkuu
terveellä ja tehokkaalla askeleella, näyttävä kokonaisuus.
GOLD POINT UNIQUE JOY 43981/01 s.23.09.2001 i. Lochranza Jack Daniels e. Gold Point Moulin Rouge kasv.
Malla Hentilä
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo VAL ERI 2. Erinomainen tyyppi, näyttävä ja tyylikäs kokonaisuus, hieman
takaluisu kallo ja suuret silmät, erinomaiset mittasuhteet, terve rakenne ja kaunis ylälinja, hyvä karva, liikkuu
vaivattomasti ja terveesti, mutta hieman lyhyellä etuaskeleella. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia VAL ERI
1 PU1 CACIB VSP. Very well proportioned dog with a good, masculine head and expression, good coat and condition,
excellent ribcage and strong loin, a lovely type. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI 1 PU3.
Lovely substantial dog, nicely balanced head, good expression, good front angulation, good bone and feet, good strong
sturdy body, well sprung rib, good topline and quarters, moved soundly. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos
Saevich, Argentiina VAL ERI 2. Excellent type, size and balance, head and eyes, bone and substance, short back, well
set tail, excellent hindquarters, front movement could be better, excellent temperament.
GUNS’N’ROSES OF BLACK MIRAGE 26931/06 s.26.03.2005 i. Trocadero’s Coppergold e. Golden Eye of Black
Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari
Näyttelyt: Hyvinkää SSL 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK 5-7 kk 1 KP. Well balanced puppy of pleasing
bone and substance for his age, good head, kind expression, good dark eye, nice reach of neck, pleasing layback of
shoulder, good legs and feet, well sprung ribs, sound, happy mover.
HOCHACHTUNGSVOLL VOM SCHLOSS HELLENSTEIN 23952/05 s.04.08.2004 i. D JMva Terriles Tysilio e.
Wundertüte vom Schloss Hellenstein kasv. Monica Bollinger, Saksa
Näyttelyt: Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi JUN ERI 1 PU2 SERT. Flott junior med utmärkta
proportioner, bra huvud, uttryck, flott hals och rygglinje, välvinklad fram och bak, utmärkta ben och tassar, tillräcklig
kropp för åldern, rör sig bra. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia JUN EH 2. Masculine head, well set ear,
good neck and shoulder, good ribcage and strong loin, well muscled, a well made dog. Lammi 11.6. Inge E:son
Thoor, Ruotsi JUN ERI 1 PU2 SERT. Bra huvud och uttryck, god prägel, utmärkt hals och överlinje, välkroppad, bra
kondition, kraftig benstomme, bra tassar, goda vinklar, rör sig utmärkt, bra pälskvalitet, välpresenterad. Rusko 18.6.
Tord Lundborg, Ruotsi JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Ståtlig hanhund, mycket välutvecklad för sin ålder, maskulint,
välskuret huvud med bra längd på nospartiet, utmärkt skulderläge, förbröst, överarm, utmärkta proportioner, kors och
backställ, vacker päls, rör sig med lånt steg och härlig drive. Karjaa 10.7. Tarja Hovila JUN ERI 1 PU2 SERT. Hyvin
tyylikäslinjainen ja näyttävä junioriuros, jolla on erittäin hyvin kehittynyt, oikeanmallinen runko, kaunismuotoinen,

maskuliininen ja samalla jalo pää, kaunis ylälinja, hyvä eturinta, erinomaiset raajat, käpälät ja luusto, olkavarsi voisi
olla hieman viistompi, muuten sopusuhtaisesti kulmautunut, oikea hännänkiinnitys, liikkuu voimakkaalla, vetävällä
askeleella, oikealaatuinen, kaunis turkki, esiintyy kauniisti. Nivala KV 16.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali JUN
ERI 1 PU1 SERT VSP. Excellent type with a nice head and expression, eyes could be a little darker, excellent neck and
topline, good front, nice coat for the age, good angulations, good mover. Aura 14.8. Christen Lang, Norja JUN ERI 1
PU1 SERT VSP. Vackert hanhundshuvud med utmärkt könsprägel, prima hals och överlinje, välvinklad, gott bröst för
åldern, solid benstomme, rör sig mycket väl, utmärkt päls, men med väl mycket behäng, utmärkt temperament.
Valkeakoski 14.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Helt igenom välbyggt hane, bra
huvud och uttryck, flott hals, rygglinje, välutvecklat kropp, utmärkta vinklar, korta hasor, utmärkta rörelser, stilig
helhet. Hämeenlinna KV 21.8. Jukka Kuusisto JUN ERI 2 VASERT. Hyväluustoinen, kookas junioriuros, voimakas
pää, hieman vaaleat silmät, pitkä kaula, hyvä selkä ja rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, kaunis turkki, liikkuu hyvin
takaa, mutta kerien edestä. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi JUN ERI 1 PU2 SERT. Maskulint huvud med utmärkt
uttryck, bra bett, kunde vara något torrare i halsen, utmärkt hals och överlinje, mycket bra rörelse från sidan och bak,
kunde stabilisera sig fram, bra vinklar, bra päls. Porvoo 11.9. Jouko Leiviskä JUN ERI 1 PU2 VASERT. Kookas,
tyylikäs uros, jolla kaunis kaula, suorahkot lavat häiritsevät hieman ylälinjaa, erittäin kaunis pää, kauniit silmät,
erinomainen, tilava runko, vahva luusto, hieman lyhyt olkavarsi, erinomaiset käpälät, erinomainen takaosa, erittäin hyvä
turkinlaatu, esitetään täydellisessä näyttelykunnossa, erinomaiset takaliikkeet, liikkuu vielä hieman huolimattomasti
edestä, erinomainen rotunsa edustaja. Eckerö KV 24.-25.9. Svend Lovenkjaer, Tanska JUN ERI 1 PU1 SERT ROP.
1 årig hane, som inte får bli högre, bra uttryck, härligt nosparti, behöver fyllas ut i skallen, mycket vacker hals och
överlinje med bra bredd över rygg och länd, behöver mer förbröst, raka kraftiga framben, härlig bröstkorg, välansatt
svans, mycket muskulöst, välvinklat bakställ, härlig pälsstruktur, en bra modell av cocker. Oulu KV 2.10. Marjo
Jaakkola JUN ERI 1 PU1 SERT ROP RYP2. Erinomainen tyyppi, maskuliininen pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin
kulmautuneet raajat, riittävä eturinta, hyvin kehittynyt runko, liikkuu hyvällä askeleella, joskin toivoisin etuliikkeisiin
hieman lisää vakautta, kauniit rungon ääriviivat, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Seinäjoki 22.10. Alex
Krasilnikoff, Tanska JUN ERi 1 PU4 VASERT. Well matured dog, a bit up to size, well shaped head and good
expression, good length of neck, well placed shoulders, level topline, well angulated behind, excellent behind
movements, nice coat texture. Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali JUN ERI 1 PU3 SERT. Very nice lines of
skull and muzzle, good length of ears, nice line of neck and topline, good angulations, good bone, moves very freely,
good temperament. Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi NUO ERI 1 PU4 VASERT. Very nice looking, 15
months old blue roan, very masculine, excellent breed type, scissors bite, masculine head, long neck, beautiful
shoulders, ribcage OK for age, proper set tail, correct hindquarters, good carried strong topline. Helsinki KV Voittaja05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina NUO ERI 1 PU2 SERT CACIB. Excellent type and balance, head, dark eyes,
good reach of neck, excellent topline and ribcage, short back, excellent hindquarters and tail carriage, front movement
could be better, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska NUO ERI 2.
Maskulin hane, välskuret huvud, bra öfon, bra behäng, bra hals och överlinje, något för kort kors, vilket syns i rörelser,
lite hög svansansättning, vilket syns i rörelser, bra benstomme, acceptabelt rörelsemönster.
ICICLE’S GIVE ME SOME LOVE 28723/97 s.01.05.1997 i. Wedelta’s Vincent Van Gogh e. Icicle’s Can I Do It
hardway kasv. Heidi Nemlander ja Raili Flinkman
Näyttelyt: Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova,Viro VET EH 3. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä luusto, pää, vahva selkä,
toivoisin enemmän eturintaa, hyvä rintakehä, riittävät etu- ja takakulmaukset, kaunis turkki, etuaskel voisi olla pidempi.
ICICLE’S MASTERMIND 22079/01 s.03.12.2000 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Icicle’s First Longtail
kasv. Heidi Nemlander ja Raili Flinkman
Näyttelyt: Sipoo 24.4. Jorma Silta AVO ERI 1 PU2 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen uros, jolla
oikealinjainen pää, hieman kaulanalusnahkaa, hyvä selkä, hyvä rintakehä, riittävä luusto, hyvät kulmaukset, kaunis
turkki, pientä ahtautta takaliikkeissä.
ICICLE’S ROLL WITH IT 29168/02 s.28.12.2001 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Icicle’s Such A Mean
Girl kasv. Heidi Nemlander ja Raili Flinkman
Näyttelyt: Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 3. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, hyvä pää, kaunis
ylälinja, oikein hyvä etuosa, hyvät etu- ja takakulmaukset, erinomainen turkki, taka-askel voisi olla tehokkaampi,
muuten liikkuu hyvin. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia AVO H. Well bodied orange roan with a strong
topline and good tailset, good coat and condition, correct mouth, and would prefer a better eye, loose in front
movement.
ICICLE’S TOO TIRED TO DIE 29367/00 s.17.05.2000 i. Iceking e.Icicle Gingerbread kasv. Heidi Nemlander ja
Raili Flinkman
Näyttelyt: Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 2. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, mittasuhteet, pää,
pehmeä ilme, hyvä ylälinja, erinomainen etuosa, hyvä takaosa ja turkki, tehokkaat liikkeet. Hyvinkää SSL 15.10.

Carol West, Iso-Britannia AVO ERI. Nicely balanced, good head, dark eye, good bone and feet, good body, short
coupled, good quarters, moved happily, carried tail just slightly high, was sound.
IKURINPERÄN COCTAIL 31916/04 s.21.05.2004 i. Travis Connecting People e. Ikurinperän Belle Miljoona kasv.
Merja Hankala
Näyttelyt: Ruovesi 28.3. Soile Bister JUN H. Sopivan kokoinen, riittäväluustoinen uros, jolle toivoisin tyylikkäämmän
ylälinjan ja vahvemman takaosan, toivoisin hieman paremman pään profiilin, hyvä kuono, niukasti kulmautunut edestä
ja takaa, hyvä runko ikäisekseen, jyrkkä lantio, hieman alas kiinnittynyt häntä, kiva black and tan –väri, mutta hieman
karkea karvapeite, tulisi liikkua maatavoittavammin ja esiintyä iloisemmin.
ISBAHAN’S OMPA KOMMEE 44479/03 s.7.10.2003 i. Isbahan’s latin Lover e. Northworthworth Trust To Saga
kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti JUN H. Urosmainen, hyvänkokoinen, voimakas uroksen pää, hyvät
korvat, hieman surullinen ilme, tulisi liikkua paremmin edestä, hyvä karvanlaatu, hyvät tassut, turhaa kaulanahkaa, vielä
kapea kokonaisuus, liikkuu hyvin edestä.
ISBAHAN’S POP ON TOP 37250/04 s.11.6.2004 i. Usemade Heaven Or Hell e. Northworth Inspirational kasv. Aila
Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Leppävirta 29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia JUN ERI 1 PU2 VASERT. Compact dog, the head is strong
enough, good ears, the back not completely straight, moving is correct. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, IsoBritannia JUN EH. Nicely balanced head, nicely balanced all over, good reach of neck, good depth of chest, short
coupled, good turn of stifle, looks slightly flat footed.
JENLIN COUNTRYMAN 23437/04 s.22.03.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01 V-01 V-02 V03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Jenlin Romantic Dreams kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia JUN ERI 4. Very strong, well developed for age, very strong
head, eyelids a bit open, good stop, good neck and topline and angulations and movement. Raahe 29.1. Jorma Silta
JUN EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, hieman lihavassa kunnossa esitetty uros, sillä on oikealinjainen uroksen pää,
moitteeton ylälinja, riittävä rinnansyvyys, voimakas luusto ja hyvät kulmaukset, kaunis turkki, kiva luonne, liikkuu
oikein. Oulu 7.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN ERI 2 PU4. Very nice strong junior, excellent proportions, good
condition, very nice head, very nice head proportions, black eyes, strong neck, little bit too much skin under neck, good
topline, excellent chest for age, well angulated, correct tail, excellent movement, excellent coat, in movement little bit
free in elbows, excellent. Oulainen 15.5. Annaliisa Heikkinen JUN EH 3. Hyväntyyppinen, mutta turhan löysä
kauttaaltaan, vahva kallo, löysät alaluomet ja liikaa kaulanahkaa, kaula voisi olla pidempi ja kuivempi, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, kauniit sivuliikkeet, hyvä turkinlaatu, hyvä luonne! Haukipudas 9.7. Lena Stålhandske,
Ruotsi JUN ERI 1 PU4. Bra storlek och utmärkt typ, vackert huvudform, mörka ögon, något lösa ögonkanter, korrekt
bett, alltför mycket halsskin, utmärkt hals, rygg och svansansättning, överarmen kunde vara bättre tillbakalagt,
förbrösten kunde vara bättre markerad, bra pälskvalitet, bra bakbensvinklar, bra tassar, rör sig med bra steg, ännu något
lös i armbågarna. Nivala KV 16.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali JUN EH. A little bit heavy type with a heavy
head, good neck, front could be straighter, nice coat for the age, a little long in body, well angulated, nice mover. Raahe
6.8. Markku Santamäki JUN EH 2. Kookas, vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, vahva uroksen pää,
hieman löysät luomet, vahva kaula ja luusto, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, oikea rintakehän muoto, jonkin verran
löysää kaulanalusnahkaa, näyttävät liikkeet. Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska NUO H. Dog of good size,
little heavy in skull, short in his neck, level topline, well angulated hindquarters, good coat texture, moves OK behind,
but a little close front.
JENLIN CRACKERJACK 23438/04 s.22.03.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N Mva EstV-01 V-01 V-02
V-03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Jenlin Romantic Dreams kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Oulainen 15.5. Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Hyväntyyppinen, hyvin liikkuva nuori uros, kuono-osa
saa vielä täyttyä, kaula saisi olla pidempi ja etuosa paremmin kulmautunut, sopiva luusto, tiivis runko, riittävät
takakulmaukset, liikkuu ja esiintyy hyvin! Oulu KV 2.10. Marjo Jaakkola NUO EH 4. Erittäin hyväntyyppinen,
miellyttävä pää ja ilme, hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, hieman luisu lantio, riittävä eturinta, samoin luusto,
ikäisekseen sopiva runko, takakulmaukset voisivat olla selvemmät, liikkuu erittäin hyvällä askeleella, erinomainen
luonne.
JENLIN LIGHT THE WAY 40459/03 s.17.08.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Fin Mva Jenlin Blue
Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila NUO EH 4. Hyvä nuori uros, hyvä pää ja kaula, rintakehä voisi olla hieman
pidempi, hyvä luusto, kulmauksia saisi olla enemmän, hyvä karvapeite, voisi liikkua vieläkin tehokkaammin,
miellyttävä käytös. Pälkäne 9.4. Markku Santamäki NUO EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan neliötä

lähentelevä, vahva urosmainen pää, hyvä rinnansyvyys, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, joskin polvikulmaus voisi
olla voimakkaampi, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin. Kihniö 6.8. Marjo Jaakkola NUO EH 1. Erittäin hyväntyyppinen,
maskuliininen pää, aavistuksen syvä kaula, riittävä kaulan pituus, hyvä ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, hyvä luusto
ja käpälät, hyvin kehittynyt runko, hyvä leveä reisi, aavistuksen korkea kinner, voisi liikkua pidemmällä etuaskeleella,
liikkuu hyvin, miellyttävä luonne, esitetään erittäin hyvin. Valkeakoski 13.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi NUO
ERI 2 PU4. Kort hane med bra storlek, maskulint huvud, bra hals, behöver utvecklas i kroppen, förbröst, tillräckliga
vinklar, något höga hasar, rör sig bra. Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska AVO ERI 2. Well built dog of good
size, very nice head and good expression, good length of neck, but a bit upright in shoulders, level topline, good coat
texture, good mover. Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali AVO ERI 3. Needs more ring training when
moving, nice head, good length of ears, nice short back, good bone, typical coat, good temperament. Jyväskylä KV
19.11. Laurent Pichard, Sveitsi AVO EH. Proper breed type, 2 years old blue roan, still very baby-like looking,
correct head, could have more neck, proper ribcage, correct hindquarters, slightly narrow behind, slightly long in legs.
JENLIN STARGUEST Fin Jva 40142/99 s.25.10.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva Benchmark Hot Stuff
kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia KÄY ERI 4. Dark blue roan, very merry cocker,
would prefer shorter in back and just a little big for me, well handled in good condition, pleasing head. Maalahti 16.4.
Merja Järnstedt KÄY ERI 1. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä, ilmeikäs pää, hyvä kaula, luusto ja kulmaukset, hyvä
selkä, lanneosa voisi olla lyhyempi, erittäin hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, miellyttävä luonne. Kokkola
22.5. Harry Tast KÄY H. Vankka, syvä ja hieman pitkä runko, hyvä pään profiili, silmäluomet saisi olla tiiviimmät,
hyvä kaula, kyynärvarret ei täysin pystysuorat, voimakkaat takakulmat, erinomainen turkki, hyvä askelpituus, vaisu
hännän asento (vesihäntä). Rauma 4.6. Wim Wellens, Alankomaat KÄY ERI 1 PU4 VASERT. 5 years, very typical
male with a pleasing head and expression, well bodied, very good angulated front and back, strong bone and compact
feet, a little bit long in loin, happy mover, a little bit weak in back. Teuva 11.6. Paavo Mattila KÄY ERI 2 PU2
VASERT. Aavistuksen pitkä uros, hyvänmallinen, kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula ja luusto, hyvin kulmautunut,
hyvä ylälinja, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Närpiö 12.6. Cristian Vantu, Romania KÄY EH
3. Strong male, nice head, should be shorter, should have wider front, front feet turn little out, very good ribcage, should
have better topline, moves quite well. Uusikaarlepyy 3.7. Markku Santamäki KÄY EH 1. Vahvarakenteinen,
sukupuolileimaltaan selvä, vahva urosmainen pää, erinomainen kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä luusto,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkeessä ylälinja ei säily täysin oikeana, käyttäytyy hyvin, liikkuu reippaasti. Pori
KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti KÄY EH 1. Nice skull, eyelids a little too open, a little high in shoulder, too long in
the loin, good tail action when moving. Nurmo 13.8. Niels Brandstrup, Norja KÄY H. Should have more elegant
head, good neck and topline, too little forechest and the front is too loose, don’t have sufficient of the step because the
angulations could be much better, good coat.
JYVÄJEMMARIN AARRE 14829/03 17.2.2003 i. Norvale The Wizard e. Cockhill Hand In Hand kasv. Henna
Tiainen
Näyttelyt: Tohmajärvi 3.4. Johan Juslin AVO H. Sopivan kokoinen uros, jolla hyvä pään profiili, hyvät korvat,
puutteellinen etuosa, liikkuu kapeasti edestä, kauniit käpälät, oikeanmuotoinen rintakehä, voimaton takaosa,
oikeanlaatuinen turkki, hyvin esitetty, palkinto johtuu etuosasta ja takaosan voimattomuudesta.
JYVÄJEMMARIN BILLY 41003/03 s.03.09.2003 i. Norvale Excalibur e. Cockhill Made In Heaven kasv. Henna
Tiainen
Näyttelyt: Leppävirta 29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia NUO ERI 2. Compact dog with strong head, correct ears,
straight back, the coat is not completely straight, too much skin on the neck. Pieksämäki 11.6. Jorma Silta NUO EH 1.
Mittasuhteiltaan oikea, muuten hyvä pää, mutta kallo-osa hieman taakse viettävä, hyvä selkä, riittävä rinnansyvyys,
eturinta vielä kapea, hyvät raajat, hyvä turkki ja luonne, hieman kapeat etuliikkeet. Nurmes 12.6. Javier Sanchez
Fernandes, Espanja NUO ERI 1 PU2 SERT. Nice long head, good movement, could be shorter on loins, good topline
and tailset, could have more substance, for the better balance for his size, in movement lose a little bit topline. Joensuu
KV 6.8. Ritva Raita NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP. Erinomainen, sopusuhtainen, jolla erinomainen ilmeikäs
pää, hyvä ryhti ja ylälinja, erinomaisesti kulmautunut edestä että takaa, hyvin kannettu häntä, liikkuu erinomaisesti.
Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI. Proper breed type, 2 years old black, pretty picture, correct
head, soft expression, long neck, proper shoulders, body could have a little more substance, proper earset, correct
tailset, medium angulated, active mover, could more refined grooming.
LEADING-LIGHT AIN’T NO SAINT Mva 43013/01 s. 04.10.2001 i. Crawford Hot Chocolate e. Leading-Light
Some Like It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Valkeala 5.3. Paavo Mattila VAL ERI 1 PU3. Kaunis uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, kallonlinja
hieman taakse laskeva, kaunis kaula ja hyvä runko, hyvä ylälinja ja takaosa, kyynärpäissä aavistus löysyyttä, hyvä
karvapeite ja liikkeet, miellyttävä luonne. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi VAL ERI 3. Hyväntyyppinen uros, jonka

kuonon ja kallon linjat ei aivan yhteneväiset, hyvä kaula, säkä ja ylälinja, hyvä rinnansyvyys, saisi olla kulmautunut
edestä paremmin, etuliike hieman lyhyttä ja kapeaa, takaliike ok, erinomaisen aurinkoinen luonne. Valkeala 14.5.
Jorma Silta VAL ERI 1 PU1 ROP. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen uros, sillä on hyvä uroksen pää, moitteeton
ylälinja, hyvä oikea-asentoinen rintakehä, voimakas luusto, riittävät kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet.
Joutseno 12.6. Soile Bister VAL ERI 1 PU1 ROP RYP4. Erinomaisen tyyppinen ja –kokoinen, maskuliininen uros,
melko vahva kallo, hyvä otsapenger, ilme voisi olla hieman parempi, hyvä kuono, hieman löysää kaulanahkaa, hyvä
runko ja raajat, voisi ottaa hieman pidemmän etuaskeleen, erinomainen luonne ja hyvä karvanlaatu. Luumäki
20.8.Jorma Silta VAL ERI 2 PU4. Mittasuhteiltaan oikea, voimakaspäinen uros, sillä on hyvä kiinteä selkä, esitetään
aavistuksen pulskassa kunnossa, riittävä rinnansyvyys, mutta eturinta voisi olla leveämpi, hyvät raajat, samoin turkki ja
luonne, pientä ahtautta etuliikkeessä. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja VAL EH 3. Livlig hane, maskulint huvud, nog
så framskjutna skuldror, skulderbladet kunde vara bättre tillbakalagd, kompakt kropp, god benstomme, rör sig nog så
löst i fronten. Heinola 28.8. Fernando Rodrigues, Portugali VAL ERI 2 PU3. Nice type, good head, right neck, nice
front, correct body, topline ok, needs more drive for hind movement, correct coat. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West,
Iso-Britannia VAL ERI. Good depth of muzzle, balanced head, good reach of neck, good bone, good feet, well sprung
ribs, good quarters, moved soundly. Valkeala 12.11. Paavo Mattila VAL ERI 2. Kaunis uros, hyvät mittasuhteet, hyvä
pää, kallo hieman taakselaskeva, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, hyvä runko, riittävän vahva luusto, erittäin hyvä
karva, erinomainen luonne, liikkuu hyvin.
LEADING-LIGHT BANG-A-BOOMERANG Fin Mva 26765/04 s.10.04.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e.
Leading-Light Me Myself ‘N’ I kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Pälkäne 9.4. Markku Santamäki JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Erittäin hyvinkehittynyt, mittasuhteiltaan ja
linjoiltaan oikea, hyvä pää, oikea ylälinja, näyttävät liikkeet, vahva luusto, upea turkki ja esittää itsensä hyvin. Lahti
KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska JUN ERI 3. 1 year old blue roan cocker male, still developing, nice masculine
head, typical expression, scissors bite, enough neck, would like his shoulder better laid back, good spring of ribs, well
angulated behind, nice legs and feet, moves in the right pattern, nice coat, nice temperament. Mikkeli 5.5. Annaliisa
Heikkinen JUN H. Turhan kookas, hyvinliikkuva nuori uros, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja kaula
pidempi, etuasentoiset lavat, vankka runko, riittävät takakulmaukset, vahva luusto, oikea turkinlaatu, oikea cockerin
luonne. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro JUN EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä luusto, kaunis pää, stoppi
voisi olla parempi, hieman etuasentoiset lavat, vankka selkä, hieman pitkä lanneosa, riittävät etukulmat ja hyvät
takakulmat, hyvälaatuinen karvapeite, ahtaat takaliikkeet, hyvät sivulta. Suonenjoki 12.6. Filip Johnsson, Ruotsi JUN
ERI 1 PU1 SERT ROP. Utmärkt typ, vackert huvud med trevlig uttryck, utmärkt hals och rygglinje, tillräckliga vinklar
fram, välutvecklad kropp för sin ålder, välvinklad bakställ, utmärkta ben och tassar, utmärkta rörelser, flott presenterad.
LEADING-LIGHT CORDON BLEU 13776/05 s.24.12.2004 i. Backhill’s Just For You e. Leading-Light Some Like
It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK 5-7 kk 1 KP VSP-pentu. Lovely head and
eye, beautifully worked, lovely well laid shoulders, good length of upper arm, good bone, tight feet, sound rear quarters,
well sprung rib, lovely topline on the move, good tail carriage. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN
EH 3. Nicely balanced head, nice expression, good overall outline, would like slightly better shoulder placement, good
deep rib, nice quarters, moves a little wide in front. Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 2.
Excellent breed type, showing in beautiful condition, excellent bite, scissors bite, correct head, well set ears, excellent
shoulders, strong hindquarters, a little loose in elbow. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina
JUN EH. Very good type, very good head, I would prefer tighter eyes, excellent topline and ribcage, well set tail,
excellent hindquarters, proportions between height and length should be better, excellent temperament.
LEADING-LIGHT CRÈME BRULEE 13777/05 s.24.12.2004 i. Backhill’s Just For You e. Leading-Light Some Like
It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN EH. Nice eye and expression, good depth of muzzle,
good reach of neck, nicely balanced, good topline, needs to mature but a very nice dog.
LEADING-LIGHT STRIKES BACK Fin Mva 33566/99 s.08.06.1999 i. Kans & Fin & Est & Ltu & Blr V-94 LtuV99 Fool’s Alibaba e. Breeze Nightshift kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia VAL EH. Nice head, pleasing expression, bite correct but
1 missing tooth, good bone, good body, short coupled, good hindquarters, front movement was rather a little loose in
elbow, moved true.
LEAVENWORTH AND PROUD OF IT 30671/02 s. 4.3.2002 i. Caperhill Missing Link e. Leavenworth No Less No
More kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Hämeenlinna KV 21.8. Jukka Kuusisto AVO ERI 2 PU4. Erinomaiset mittasuhteet omaava,
hyväluustoinen uros, hyvä pää ja ilme, hyvä pitkä kaula, tilava rintakehä, hyvät takaraajat, liikkuu hyvällä askeleella.

LEAVENWORTH AZ YOU LIKE IT 34336/01 s.25.5.2001 i.Leavenworth Heaven’s Gate e. Of Zlazano Asarina
kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO EH. Gold male with good merry action, would
prefer better balance, needs to be shorter in back and needs better feet, head planes could be better, is slightly
downfaced, could lose a few pounds, but for all this, still a merry cocker. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska
AVO H. 3 years old red cocker male, would like more harmony in the face, narrow scissors bite, a little short neck,
would like the shoulder a little bit better laid back, a little straight behind, well developed body, rather soft coat, moves
in the right pattern, but a little hackney in front, nice temperament. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia AVO
H. Very merry cocker who needs to lose weight, moved well although a not great shoulder placement which affects the
front movement, well set ears. Hamina 22.5. Marija Kavcic, Slovenia AVO EH 4. Good size and type, smaller head
for his size, good skull, a bit snippy muzzle, tight bite, dark, bit round eyes, correct ears, good body but too much
weight, a bit lighter bones for his size, well balanced, free movement, good coat, lighter pigmentation on the lips.
LEAVENWORTH JOY STORY 14525/05 s.4.10.2004 i. Flyers You Know e. Leavenowrth Sing For Joy kasv. Anja
Puumala
Näyttelyt: Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi PEK 2 KP. Trevlig, kompakt hanvalp, välformat huvud med
mörka ögon, tillräckliga vinklar fram, bra ben och tassar, välkroppad, stark välvinklad bakställ, rör sig parallellt men
behöver lite mera kraft i stegen för en komplett bild. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK 79 kk 1 KP. Pleasant head, would prefer more muzzle, well laid shoulders, would prefer more width in front chest, good
bond and feet, good rear angulations, good driving rear movement and level topline. Hyvinkää SSL 15.10. Carol
West, Iso-Britannia JUN EH. Head is balanced, but is a little wide between the eyes, good bone, good spring of rib,
short and compact, good quarters, 1 tooth out of the line but bite is correct.
LEAVENWORTH MOST POSITIVE 40821/03 s.08.04.2003 i. N & S(n) Mva Caperhill Missing Link e.
Leavenworth Annie’s Song kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo NUO ERI 2. Hyvin kaunispäinen, maskuliininen uros, jolla hyvin kehittynyt
runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvä karvanlaatu, turkki kaipaa viimeistelyä, liikkuu erittäin hyvin, tehokkaalla ja
vaivattomalla askeleella. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia JUN ERI 2. Typical gold male of just
under 2 years, very sweet head and expression, good head planes, moved sound coming and going, of good overall
balance, could carry just a little less weight and be slightly better presented, very typical gold. Mäntsälä 3.4. Pirkko
Konttinen NUO EH 3. Hyvä pää ja ilme, erinomaiset mittasuhteet, liikkeessä hieman ahdas edestä, löysää kaulanahkaa.
Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, maskuliininen
pää, jossa oikea pituus ja vahvuus, miellyttävä ilme, olkavarsi voisi olla hieman pidempi ja viistompi, erittäin kaunis ja
rodunomainen ylälinja, hyvä eturinta, erinomainen luusto ja runko, erittäin hyvä, lihaksikas ja leveä reisi, oikea
hännänkiinnitys, etuliikkeessä vielä löysyyttä, muuten tyypilliset ja rodunomaiset liikkeet, oikealaatuinen kaunis turkki,
kantaa itsensä kauniisti, iloinen hännänheiluttaja. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska AVO ERI 1 PU2 CACIB.
2 years old red cocker male in good balance, masculine head, typical expression, scissors bite, lovely neck and
shoulderline, strong and well angulated behind, well developed body, nice legs and feet, sound happy mover, nice coat
and temperament. Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi AVO ERI 1 PU3. Maskulin hane, utmärkta
proportioner, tilltalande huvuduttryck, något öppet vinklat framställ, utmärkta ben och tassar, stark rygg, utmärkt
bakställ, rör sig något trångt fram, för övrigt väl med typisk utstrålning. Hamina 22.5. Marija Kavcic, Slovenia AVO
ERI 1 PU3. 2 years, good type and size, excellent head proportions, dark soft eyes, long well set ears, correct teeth, well
set neck, a bit throaty, excellent body, parallel movement with good reach and excellent drive, correct coat, nice
temperament. Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia AVO ERI 2. Good head and expression, well
laid shoulders, good bone and substance, short back, deep body, good rear angulation, moved soundly with a good
topline and very good tail carriage. Aura 14.8. Christen Lang, Norja AVO ERI 4. Välskuret huvud, tillräcklig hals,
god överlinje, lite stel överarm, välutvecklad bröst, god benstomme, rör sig väl, god päls med mycket behäng, trevlig
temperament. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova,Viro AVO ERI 4. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, hyvä pää, kaunis
ylälinja, hyvä etu- ja takaosa ja turkki, hyvät liikkeet. Orimattila 24.9. Arja Koskelo AVO ERI 2 PU3. Erinomainen
tyyppi, hyvin kaunis pää ja ilme, hieman kaulanahkaa, hyvä koko ja mittasuhteet, erinomainen luusto ja tasapainoiset
kulmaukset, leveä reisi ja lyhyt kinner, oikea ylälinja ja hyvä häntä, hieman kapeat etuliikkeet, erinomaiset sivu- ja
takaliikkeet, miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 1. Excellent breed type, 3
years old, showing in good condition, good size, masculine head, soft expression, good front, beautiful neck, excellent
ribcage, proper tailset, a little soft in topline, nice temperament, well presented. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos
Saevich, Argentiina AVO EH. Very good type, head, dark eyes, very good neck, topline and tail carriage, I would
prefer shorter body, show well.
LEAVENWORTH SINGS AND PLAYS 19346/02 s.22.12.2001 i. N & S(n) Mva Caperhill Missing Link e.
Leavenworth Singing Silent kasv. Anja Puumala

Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO ERI 1. Gold male of typical appearance,
reasonably well balanced, moved well, pleasing head, correct planes, could carry a little less weight, could have better
feet, which would be helped by trimming the toenails, but a very typical specimen. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard,
Tanska AVO EH 3. 3 years old red cocker male, nice head and expression, scissors bite, a little short in neck, a little
straight in shoulder, well developed body, nice angulations behind, a little open in feet, moves in the right pattern, but
wide behind, nice temperament. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia AVO ERI 1. Well made, merry dog,
masculine head, good bone and condition, liked his high angulation, strong loin and well held topline. Hamina 22.5.
Marija Kavcic, Slovenia AVO ERI 2 PU4 SERT. 3 years, good shape of head, muzzle could be more full and nose is
dropping, excellent eyes and ears, well set, clean neck, deep strong body with a bit too much weight, good bones and
feet, very well balanced movement, happy tail, nice coat, friendly temperament. Tervakoski 5.6. Sandra Mashford,
Australia AVO ERI 1. Excellent breed type and balance, pleasing head and expression, could have more angulation in
front, good topline, bone, he could be tighter, a bit heavy in shoulder, adequate movement. Kellokoski cock. erik. 12.6.
Annie Kettle, Iso-Britannia AVO H. Good head, good bone, but down on front pasterns, prefer tighter feet, shoulders
a little upright, short coupled, good rear angulation, moved soundly although a little close behind. Tuusula 2.7. John
Thirlwell, Iso-Britannia AVO ERI 1 PU2. Good type, nice head and eye, masculine with good proportions, a little
heavy in shoulder, deet well ribbed body with good hind angulation and quarters, moved soundly.
LECIBSIN MARK WELLSSON Kans & Fin & Est Mva 13954/97 s.02.11.1996 i. Lynwater Wood Wind e.
Lecibsin Mata-Hari kasv. Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia VET ERI 1 PU3 ROP-VET. Good head and
expression, well laid shoulders, good bone and feet, good hard condition, good width and angulation to quarters, well let
down hock, moved well. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti VET ERI 2. Good head shape, nice long ears, a little
high in shoulder, too long and narrow in the loin, excellent tail action when moving, topline lost a bit when moving.
Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi VET ERI 1 ROP-VET. Excellent breed type, 9 years old blue roan,
showing in beautiful condition, very type head, clean neck and shoulders, proper good texture, nice body, excellent
mover. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina VET ERI. Excellent type and size, very good
head and eyes, excellent topline and hindquarters, I would prefer better front angulation, excellent temperament.
Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska VET ERI 2. Maskulint, underbart huvud med bra
uttryck, bra hals och överlinje, prima längd, prima bröstkorg, välvinklad, rör sig med utmärkt drive, en stilig veteran.
LECIBSIN METEORITE 16245/01 s.19.12.2000 i. JV-00 Cardamine Roayl Legend e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka
Kuusisto
Näyttelyt: Kokkola 22.5. Harry Tast AVO EH 3. Erinomaiset mittasuhteet päässä ja rungossa, ilmeikäs urosmainen
pää, hyvin kulmautuneet raajat, hyvälaatuinen, hieman laineikas turkki, liikkeet täysin säännölliset, mutta tehokkuutta
tarvittaisiin enemmän. Teuva 11.6. Paavo Mattila AVO EH 1. Kaunispäinen uros, miellyttävä ilme, kaunis kaula,
sopusuhtainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, hyvä ylälinja, hieman korkea häntä, liikkuu riittävän tehokkaasti,
esiintyy vaisusti.
LECIBSIN MYSTIC 23478/04 s.15.4.2004 i. De Brightdale’s But I’m Special e. Caperhill Mardi Sandra kasv. Jukka
Kuusisto
Näyttelyt: Vesilahti 24.7. Eeva Rautala JUN H. Voimakas uros, joka antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman,
maskuliininen pää, kuono-osa saisi olla hieman voimakkaampi kalloon verrattuna, hieman lyhyt kaula, erinomainen
selkä ja voimakas rintakehä, vahva luusto, hyvät kulmaukset, hyvä eturinta, liikkuu normaalisti, miellyttävä, rauhallinen
luonne, matalaraajaisuuden vuoksi H.
LOBEZNO PEDRO 33735701 s.5.5.2001 i. Cardamine Royal Legend e. Lobezno Ana kasv. Mikko Ampuja
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska VAL ERI 2. Almost 4 years old black champion male, nice
head, kind expression, scissors bite, a little short neck, would like a little better laid back shoulder, well angulated
behind, nice body, good spring of ribs, moves in the right pattern, a little narrow behind, nice temperament. Pori KV
30.7. Sean Delmar, Irlanti VAL EH 2. Skull too pronounced over the eyebrows, would like foreface a little deeper,
excellent ear carriage, good bone, a little too long and narrow in the body, moved OK. Hämeenlinna KV 21.8. Jukka
Kuusisto VAL ERI 4. Hyväluustoinen, kauniissa kunnossa esitetty valiouros, hyvä pää ja kaula, hyvä tiivis runko,
oikea-asentoiset raajat, taka-askel saisi olla hieman pidempää.
LOCHRANZA JACK DANIELS Kans & Fin & Est Mva 26078/01 s.14.07.2000 i. Quettadene Hobsons Choice e.
Lochranza Ups A Daisy kasv. Miss MacMillan ja Mrs Gillespie, Iso-Britannia
Näyttelyt: Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia VAL EH 3. Good head and expression, nice dark
eye, well placed shoulders, good rear quarters, would prefer a little more width throughout, good legs and feet, good
depth to chest, moved well. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Outstanding dog, nicely

balanced head, goo dbone, good depth of chest, short back, level topline, strong well rounded quarters, moved soundly
fore and aft.
OLIPA’S DREAM TEAM 46192/03 s. 5.11.2003 i. Fin Mva Northworth Atrue Ashgrove e. Fin Mva Olipa’s Illuusia
kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Oulu 7.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 1. Excellent strong male, correct proportions, in
excellent condition, nice strong head, dark eyes, lovely expression, strong neck and back, excellent strong loin, good
chest and forechest, well angulated, correct tail, in movement a little bit free in elbows, excellent coat. Kokkola 22.5.
Harry Tast NUO EH 2. Kookas, löysässä kunnossa esitetty nuori uros, jolle toivoisin jalomman kallo-osan, hyvät
kulmaukset ja vahva luusto, tilava rintakehä, erinomainen karvanlaatu, hyvä askelpituus, miellyttävä luonne. Seinäjoki
22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska NUO H. Dog of good size, good length of neck, but a bit heavy in skull, level
topline, but a bit upright in shoulders, good coat texture, good mover, testicles unmatured. Seinäjoki 23.10. Diogo
Ramalho, Portugali NUO ERI 2. Good lines in skull and muzzle, ears are well set, but they are rather short, good size
of body, typical coat, good bone, moves well, good temperament.
PAISLEY’S RED NECK S43639/2001 s. 21.6.2001 i. Claramand Shockwave e. Paisley’s Killer Queen kasv. Lars ja
Ann Christin Nyman
Näyttelyt: Tornio 31.7. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO ERI 2 PU2 VASERT. Maskulin, kraftig hane, utmärkt huvud och
uttryck, utmärkta öron, utmärkt hals och överlinje, mycket goda proportioner, härligt bröstparti, goda vinklar och bra
tassar, utmärkta rörelser.
PEACEMAKER 44028/03 s. 7.9.2003 i. Lecibsin Coordinator e. Cockhill Kiss Me Quickly kasv.
Näyttelyt: Nurmo 13.8. Niels Brandstrup, Norja AVO H. Very good type, a rather heavy head, little too short neck,
too heavy in body, a little too much dewlap, topline should be more straight and step longer, the prize because the dog
is too heavy.
PRETTY FLOWER’S TRY AS YOU MIGHT /05 s.11.05.2005 i. Backhill’s Just For You e. Fin Mva Leading-Light
Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Hyvinkää SSL 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK 5-7 kk 2. Cobby, merry baby of pleasing type,
well balanced head, good depth of muzzle, well set ears, good depth of body for his age, nice spring of rib, well
angulated hind quarters, sound happy mover, just needs to come up a little with forelegs to complete the picture.
USEMADE HEAVEN OR HELL Fin Mva 34959/99 s.01.05.1999 i. Vitahotellets Kael e. Usemade Qualified For
Show kasv. Ulla-Stina Eriksson, Ruotsi
Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia VAL EH. Masculine head, slightly strong in muzzle, fine
well laid shoulders, good rear angulation, would prefer a bit more width behind, excellent presentation, moved well.
VITAHOTELLETS ARAGON 37666/02 s.03.03.2002 i. Lynwater Blackcap e. Vitahotellets Karusell kasv. Anders
Carlsson
Näyttelyt: Pieksämäki 11.6. Jorma Silta VAL ERI 1 PU1 VSP. Mittasuhteiltaan oikea, komeapäinen uros, hyvä kaula
ja selkä, oikea rintakehä, hyvät raajat, kaunis turkki, hyvä luonne, liikkuu oikein. Joensuu KV 6.8. Ritva Raita VAL
ERI 1 PU3. Sopusuhtainen, erinomaisesti sivusta katsoen liikkuva uros, hyvin narttumainen pää, hiven etuasentoiset
lavat, hyvät pitkät olkavarret, liikkuu ahtaasti edestä, muuten kaikin puolin erinomaisesti. Joensuu 7.8. Åke Sjöström,
Ruotsi VAL ERI 1 PU1 ROP RYP2. Välmejslat huvud med god könsprägel, ett bra uttryck, fin halslinje, bra över- och
underlinje, en aning tjock, goda vinklar fram och bak, passande benstomme, riklig päls, mycket bra steg. Luumäki
20.8. Jorma Silta VAL ERI 1 PU1 VSP. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen uros, sen päässä ei ole huomauttamista,
hyvä kaula, kiinteä selkä, hyvä rinta ja raajat, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja VAL
ERI 2 PU2. Tre år gammal hane, bra huvud, fin hals, något raka skuldror, kompakt god kropp, rör sig väl. Heinola 28.8.
Fernando Rodrigues, Portugali VAL ERI 3 PU4. I’d like to see him with a better expression of head, a bit short for
neck, nice front, in movement the topline is not correct, nice rear angulations, nice coat. Helsinki KV Voittaja-05
17.12. Carlos Saevich, Argentiina VAL ERI. Male of excellent size and balance, very good head and eyes, I would
prefer better front, excellent ribcage and hind quarters, temperament, moves with drive. Helsinki KV PMV-05 18.12.
Gitte Finnich Pedersen, Tanska VAL EH. Lagom storlek, acceptabel maskulinitet i huvudet, något anspänt i sin
rörelsemönster, en aning runt i överlinje, prima vinklar både fram och bak, rör sig inte med optimalt drive.
WATERWOOD THE DIPLOMAT LVV-98 17228/97 s.16.09.1996 i. Lujesa Happy Too e. Quettadene Alicia At
Amberway kasv. N. Howell, Iso-Britannia
Näyttelyt: Kellokoski cock. erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia VET EH 4. Well balanced over all, needing more
substance, good shoulder and rear quarter angulation, good topline, good tailset, good movement with lovely profile.
Heinola 28.8. Fernando Rodrigues, Portugali VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Very nice condition for veteran, nice head,

correct neck, nice front, good topline with correct body, good movement. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, IsoBritannia VET EH 2. A very energetic 9 year old, pleasing head, good reach of neck, good bone, good depth of rib,
good quarters, slightly longer in back, moved soundly with enthusiasm. Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali
VE ERI 1 PU4 ROP-VET. 9 years old veteran with excellent shape, very alert and gay, good proportions in head and
body, good coat, moves well and freely, good temperament.
WÄISKI 33200/04 s.10.06.2004 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Olipa’s Isadora kasv. Soile Tupi
Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi NUO EH. Proper breed type, 18 months old blue roan, very
nice temperament, could have more neck, scissors bite, well set ears, a little long in body, proper hind quarters, needs
some show training.
XXL OF BLACK MIRAGE Hu Jch Aksg Int Ch Kans Mva Hu Mva Hu Ch Ita Ch Fin Ch Fin Mva S Mva
FIN30215/05 s. 10.12.1998 i. YU JCH HU CH YU CH ROM CH INT CH CRO CH Charbonnel Glenmartin e. Love
Me True Of Black Mirage kasv. Tamás Jakkel, Unkari
Näyttelyt: Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi VAL ERI 1 PU4. Maskulin hane med rastypisk utstrålning,
huvud med något tungt nosparti men tilltalande uttryck, bra hals och skuldra, något kort överarm, behöver bättre
förbröst, snygg överlinje, bra bakställ, rastypiska antusiastiska rörelser. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia
VAL ERI 3. A well made black, with a masculine outlook excellent rib, strong loin, very merry tail movement, slightly
heavier in head, but set up very balanced. Hamina KV 22.5. Marija Kavcic, Slovenia VAL ERI 1 PU1 VSP. 6 years,
good in type, excellent head, correct teeth, dark eyes, long ears, well set, clean neck, strong body, excellent topline,
excellent forechest, strong bones, excellent angulation and movement, nice coat, happy temperament. Kellokoski cock.
erik. 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia VAL EH. Masculine head, nice tight dark eye, good shoulder, good length of
upper arm, good bone, very good width to thigh, could be slightly higher on leg to give balance, very merry, moved
well. Kotka 18.6. Ann Long-Doyle, Irlanti VAL ERI 1 PU1 VSP. Good proportions, correct head proportions, lovely
dark eye, nice square muzzle, strong well laid back shoulders, level topline which he kept on the move, good
angulations, correct feet, moved with drive. Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia VAL ERI 2 PU3. Very
good breed type, lovely body and ribs, excellent topline and hind quarters, perfectly sound with good tail action.
Karjaa 10.7. Tarja Hovila VAL ERI 1 PU1 VSP. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, vahva ja maskuliininen,
hyvänmallinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, sopusuhtaisesti kulmautunut, erinomaiset
raajat, luusto ja käpälät, oikea hännänkiinnitys ja erinomainen hännänkäyttö, liikkuu ryhdikkäästi ja iloisesti,
erinomaisella, vetävällä askeleella, kaunis hyvälaatuinen turkki. Nivala KV 16.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali
VAL ERI 1. Nice type with nice head and expression, good neck and topline, good front, coat could be in better
condition, well angulated, very nice mover. Vantaa 23.7. Kirsti Louhi VAL ERI 1 PU1 ROP. Selvän sukupuolileiman
omaava uros, jonka kuono ja kallonlinja voisi olla yhteneväisempi, kaunis kaula, säkä ja selkälinja, hyvin asettuneet
korvat, hyvä rinnansyvyys, hyvin asettunut hanta, koira liikkuu edestä hieman kapeasti, taka avoimesti, hyvä leveä reisi,
voisi olla kulmautunut edestä paremmin, hyvä askelmitta sekä edessä että takana, erinomainen luonne. Pori KV 30.7.
Sean Delmar, Irlanti VAL ERI 1 PU3. Good proportions between foreface and skull, skin a little loose in the neck,
good front and shoulders, nice full ribcage, excellent topline, moved and showed well. Parikkala 14.8. Paula
Rekiranta VAL ERI 1 PU1 ROP RYP1 BIS1. Tyypiltään erinomainen, hyvin tasapainoinen ja rodunomainen uros,
hyvä pää, ilme ja korvat, erinomaiset kulmaukset ja luusto, tiivis runko, hyvä turkki, liikkuu hyvin, iloinen esiintyjä.
Hämeenlinna KV 21.8. Jukka Kuusisto VAL ERI 2 PU3. Iloisesti esiintyvä valiouros, jolla voimakas uroksen pää,
pitkä kaula, vahva selkä, hieman pitkä lanneosa, voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, pitkät tehokkaat liikkeet.
Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja VAL ERI 1 PU1 VSP. Härlig hane, maskulint välskuret huvud, prima hals och front,
kompakt välbyggd kropp med fina vinklar, rör sig med drive. Heinola 28.8. Fernando Rodrigues, Portugali VAL ERI
1 PU1 VSP. Good head, right neck, the front is turned out from pasterns, nice body with good topline, good rear, nice
coat, moved well. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi VAL ERI 3. Vackert huvud, uttryck, bra bett, något tunn
underkäke, vacker hals och överlinje, välvinklad, kunde ha mera förbröst och längre bröstkorg, utmärkt benstomme,
kunde ha silkigare päls, rör sig ännu löst fram, bra bak, värd att gå i klassen. Kotka KV 10.9. Harri Lehkonen VAL
ERI 1 PU1 ROP. Tyylikäs, ryhdikäs uros, melko hyvä pää, erinomainen etuosa ja ylälinja, oikeat mittasuhteet, erittäin
hyvä takaosa, kaunis turkki, erinomainen temperamentti ja liikkeet. Hyvinkää SSL 15.10. Carol West, Iso-Britannia
VAL ERI 3. Slightly bigger dog, balanced, good depth of muzzle, good reach of neck, good bone, good ribs, slightly
longer in back, but still balanced, good quarters, moved well. Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali VAL ERI 1
PU1 ROP. Excellent breed points, nice proportions of muzzle and skull, good length of ears, good proportions of body,
very alert temperament. Valkeala 12.11. Paavo Mattila VAL ERI 1 PU1 ROP RYP1 BIS2. Erinomainen uros, sillä on
kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, runko ja luusto, hyvin kulmautunut, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvä karva,
erinomainen liikkuja, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 19.11. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 1 PU1 ROP.
Showing in beautiful condition, 7 years old black, excellent breed type, masculine head, clean neck and shoulders, very
stylish, excellent coat texture, proper cat feet, could have a little more muscle, proper hind quarters, excellent mover.
Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina VAL ERI. Male of excellent size, very good head and
eyes, excellent bone and substance, good spring of ribs, I would prefer shorter body, excellent temperament. Helsinki

KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska VAL ERI 2. Snyggt, maskulint huvud, prima hals och överlinje,
prima bröstparti och vinklar, rör sig optimalt i cocker stil.

NARTUT
ALLERT’S HIPPI DIPPI RUNNER S(n), N, DK & Pohj Mva, KBHV-02 S52231/98 s. 4.10.1998 i. Stocdale Let’s
Talk About Rain e. Golden Grace Queen of Dawn kasv. Börje ja Theres Johansson, Ruotsi
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO ERI 1 PN3 SERT. Erinomainen tyyppi ja oikea koko, kaunis pää,
joskin hieman pyöreät silmät, erinomainen rungon malli ja tiivis kokonaisuus, hyvät kulmaukset ja oikea ylälinja,
aavistuksen pitkä lanneosa, turkki ei parhaassa kunnossa, liikkuu erittäin hyvin tehokkaalla askeleella.
ALLERT’S ON LINE S12952/2002 s. 16.12.2001 i. VDH, D, S(n) & DK Mva, PMV-03, KBHV-04, SV-05 Midnight
Train vom Rauhen Holz e. Allert’s Ina Scott kasv. Börje ja Theres Johansson, Ruotsi
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO ERI. Kaunispäinen, feminiininen narttu, miellyttävä ilme, hyvä kaula,
riittävä luusto, hieman lyhyt rintakehä, hyvät kulmaukset, aavistus pehmeyttä selässä, liikkuu tehokkaalla, erittäin
näyttävällä askeleella, miellyttävä kokonaisuus.
ALLWAY’S IN THE SHADOWS 33933/04 s. 6.6.2004 i. Kans & It & Lux & Fin & Est & Lv & Ltu & Esp Mva
LtuV-04 Shavian Hey Presto e. Allway’s Crafty Tan kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola JUN ERI 1 PN2 SERT. Erinomainen, feminiininen, kauttaaltaan
tasapainoinen, miellyttävä pää, kaunis kaula, ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta ikäisekseen, hyvä luusto ja käpälät,
hyvin kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, joskin ajoittain nostaa eturaajojaan turhan
korkealle, kauniissa näyttelykunnossa.
ALLWAY’S JAZZ UP Fin & S Jva 29839/00 s.21.5.2000 i. Leavenworth Takes Two To Tango e. Fin Mva Allway’s
Allison kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Tornio 19.2. Jorma Silta KÄY H. Mittasuhteiltaan oikea, hieman kevytkuonoinen narttu, sillä on hyvä
kaula, samoin selkä, riittävä rintakehä, riittävä luusto, etukulmaukset saisivat olla voimakkaammat, latteat käpälät, ei
ole parhaassa mahdollisessa karvassa, hyvät liikkeet, murisee arvosteltaessa, palkintosija hyvä.
ALLWAY’S PEANUT 24161/04 s.29.3.2004 i.Maxi mates Lord Essex e. Allway’s Wiuhtis kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Raahe 29.1. Jorma Silta JUN EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen narttu, sillä on hyvä pää ja selkä,
rinnansyvyys oikea, mutta rinta vielä kapea, riittävä luusto ja kulmaukset, etukäpälissä ulkokierteet, hyvä turkki, oikeat
tan-merkit, hieman ahtaat etuliikkeet.
ALLMAY’S SEMEIKKA 31841/02 i. Fin Mva DK Mva EstV-01 Kans Mva Est Mva V-01 V-02 S Mva/N) N Mva V03 Benchmark Oliver Twist e. Allway’s Rainfall kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. AVO ERI 4. Good skull & substance, nice head, well-set ears,
little long in body.
ALLWAY’S SHAKIRA Kans & Fin & Est & S(n) Mva 31839/02 s.12.06.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) &
N & Pohj Mva EstV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Allway’s Rainfall kasv. Satu Utria
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. AVO ERI 1. Good sized, excellent condition, good
temperament & pigment, good top line & front, well angulated, covers the ground well. Turku KV 29.1. Arja Koskelo
KÄY ERI 1 PN1 CACIB VSP. Hyvin kaunispäinen ja ilmeinen, feminiininen, oikean mittasuhteinen, hyvin näyttävä
narttu, hyvin kaareutuneet kylkiluut, liikkuu erittäin hyvin, ryhdikkäästi ja jäntevällä, tehokkaalla askeleella, hyvin
miellyttävä kokonaisuus, tasapainoinen. Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti KÄY ERI 1 PN1 ROP RYP3.
Viehättävä, hypernarttumainen, kauniisti liikkuva, pää voisi olla aavistuksen näyttävämpi, mutta kauniit linjat, hyvä
ylälinja, tyypillinen hännänkäyttö, hyvä runko, vahva luusto, hyvä karvanlaatu, ihastuttava kokonaisuus. Tornio 19.2.
Jorma Silta KÄY ERI 1 PN1 VSP. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen pienehkö narttu, sillä on erittäin hyvä pää,
moitteeton ylälinja, voimakas, hyvä rinta, moitteettomat raajat, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Tampere KV 20.3.
Erica Thomas-Howe, Australia KÄY ERI 1. Nice black and white bitch, good head type, moved well, well angled
fore and aft, good topline on the move, nice typy bitch. Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 PN1 ROP.
Erinomainen kokonaisuus, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hieman etuasentoiset lavat, erinomainen
eturinta, hyvä luusto ja käpälät, hyvin kehittynyt runko, leveä reisi ja hyvä, matala kinner, liikkuu erinomaisella
askeleella ja kantaa itsensä ryhdikkäästi, miellyttävä luonne. Viitasaari 24.4. Markku Santamäki VAL ERI 1 PN1
ROP. Mittasuhteiltaan erittäin hyvä, täyteläinen pää, näyttävä ylälinja, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, hyvät
liikkeet, käyttäytyy hyvin, kaunis väritys. Oulainen 15.5 Annaliisa Heikkinen. VAL ERI 1 PN 1 ROP. Erittäin
hyväntyyppinen, kauttaaltaan sopusuhtainen narttu, hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen

runko, oikea karvan laatu, liikkuu ja esiintyy hyvin, viehättävä luonne. Pieksämäki 27.8. Tarja Hovila VAL ERI 1
PN1 ROP. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvin feminiininen, oikeanmuotoinen pää, jossa viehättävä ilme, kuonoosa voisi olla aavistuksen täyteläisempi, kaunis ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, hieman pysty, lyhyt olkavarsi,
muuten sopusuhtaiset kulmaukset, oikea hännänkiinnitys ja käyttää häntäänsä kauniisti, sopiva luusto, hyvin kaunis,
oikeanlaatuinen turkki, liikkuu ryhdikkäästi ja iloisesti, tehokkaalla ja vetävällä askeleella, viehättävä luonne.
ALLWAY’S SHE DEVIL 40292/04 s.18.06.2004 i.Crawford Tell Me Rumour e Allway’s Shakira kasv. Satu
Utriainen
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia JUN EH. 9 months, petite black and white bitch,
moved with animation, would like better head planes and unpigmented nictating membrane rather spoils the expression.
ANNANICOLE 11457/04 s. 1.12.2003 i. BALTV-03 Fin mva, Est Mva Claramand For Sure e. Caperhill Morning
Mist kasv. Katja Peippo
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. NUO EH. 16 months old black cockerbitch, still developing,
feminine head, nice expression, sassorsbite, nice neck, would like a little better laid back shoulder, well angulated
behind, the body still needs to drop, nice coat and temperament, she shows the right moving pattern but needs more ring
training.
ARCTICA MEGAWATI 37291/01 s. 5.8.2001 i. Fin mva Usemade Heaven Or Hell e. Arctica Tele Tabb kasv. Erkki
Anneberg
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. AVO ERI. Medium-boned, good built of head, good neck, top
line, angul.
BACKHILL’S ICE QUEEN 12838/03 s. 11.11.2002, i. VDH, D, S(n) & DK Mva, PMV-03, KBHV-04, SV-05
Midnight Train vom Rauhen Holz e. S(n) & N Mva, SV-03, PMV-03 Backhill’s Doris Day
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia KÄY ERI 3. Blue roan bitch of typical appearance,
pleasing head, good body, would like to see her carry herself better on the move, very typical bitch.
BAHIAROSEWOOD 40405/03 s.26.7.2003 i. ESTV-97 Northworth Peek In Memories e. Cockhill Daring Blond
kasv.Asko Hakkarainen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. NUO ERI 2. Full of temperament, good pigment, well-set ?,
good neck, top line, sloping croup, well-angl., good mover. Viitasaari 24.4. Markku Santamäki NUO EH 2. Kookas,
hyvin rakentunut, ilmeikäs pää, jossa kuitenkin karvavekki, hyvä luusto ja rintakehä, lanneosa voisi olla lyhyempi, hyvä
matala kinner, liikkeessä mittasuhteet säilyvät paremmin kuin seistessä.
BELL’MANO GUANTANAMERA 41115/04 s. 22.7.2004 i. Fin Mva DK Mva EstV-01 Kans Mva Est Mva V-01 V02 S Mva(N) N Mva V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’mano Taste of Honey kasv. Erna Toivanen
Näyttelyt: Mäntsälä 3.4. Pirkko Konttinen PEK 1 KP VSP-pentu. Erittäin tyylikäs narttu, jolla erinomainen pää,
hyvät silmät, kaunis ylälinja. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. JUN EH 3. 9 months old lemon roan
cockerbitch still developing, nice feminine head, well fizzled, scissors bite, nice neck, well angulated in front and
behind, nice top line, the body still needs to develop, nice legs and feet, moves in the right pattern, enough stability for
her age, nice temperament. Hollola 7.5. Paula Heikkinen-Lehkonen. JUN ERI 1 PN 2 VASERT. Erittäin kaunis ja
viehättävä nuori narttu, erinomainen rotutyyppi ja rakenne, hyvä pään pituus, mutta kuono voisi olla täyteläisempi ja
pään ylälinjat yhdensuuntaisemmat, hyvät lavat ja eturinta, erinomainen takaosa, ihanteellinen karvanlaatu, liikkuu
hyvin ja käyttäytyy iloisesti.
BENCHMARK CHARLOTTE Kans & Fin & Est Mvaa 35507/02 s.27.3.2002 i. Fin Mva S Mva(N) Finemoon
Unlimited e. JV-99 Benchmark Cher kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo VAL ERI 2. Erinomainen tyyppi, vankka, kauttaaltaan tasapainoinen ja
terve rakenne, hyvin kauniisti värittynyt narttu, jolla miellyttävä pää, oikeat mittasuhteet, hyvä luusto ja hyvin
kehittynyt runko, toivoisin hieman feminiinisemmän yleisvaikutelman ja selvemmän polvikulman, liikkuu terveellä ja
vaivattomalla askeleella. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia VAL ERI 2 PN2 VACA. 3 years old
orange roan bitch of typical compact appearance, merry attitude, sound coming and going, very nice bitch.
Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi VAL ERI 1 PN2. Erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla hyvä luuston vahvuus,
hyvä rintakehä, melko hyvä pää, hieman lyhyt lantio, koira liikkuu erinomaisesti, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä
karvanlaatu. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. VAL ERI 3. 3 years old orange roan bitch, lovely feminine
head, scissors bite, nice neck, would like a bit better laid back shoulder, well angulated behind, good spring of ribs, nice
fore chest, sound, happy mover, a little narrow behind, nice coat and temperament.

BENCHMARK HOT STUFF Fin Mva 36194/96 s. 23.05.1996 i. Fin & Dk Mva Benchmark Ultima Thule e.
Benchmark Twisted Sister kasv. Mariann ja Markku Korpi
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila VET ERI 1 PN4 ROP-VET. Kaunis, hyvin rakentunut narttu, hyvänmallinen
pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut takaa,
hyvä suora karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Maalahti 16.4. Merja Järnstedt VET ERI 1 PN3 ROP-VET.
Erittäin hyväntyyppinen, erinomaisessa kunnossa, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä turkki, kauniit liikkeet, esiintyy
erittäin iloisesti.
BENCHMARK MERCI MICHELLE V-01, JV-01, Fin Mva 39533/00 s. 20.9.2000 i. Fin Mva, Est Mva, BALTV00, Kans Mva Benchmark Kickhsaw Knob JR e. Fin Mva Benchmark Michelle Melody kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia VAL ERI 4. Compact black and white ticked bitch of
typical appearance, moved well, would like to see little cleaner in throat and slightly better head planes. Lahti KV 23.4.
Susie Svoldgaard, Tanska. VAL ERI 4. 4 years old black and white bitch, typical head and expression, scissors bite,
nice neck, well angulated in front, a little straight behind, lovely body with good spring of ribs and fore chest, sound,
happy mover, nice temperament.
BENCHMARK OH-LA-LA SAMSARA FinMva, S Mva (N), Ltu Mva, ESTV-04, Est Mva, BALTV-04 LV Mva,
Kans Mva 26764/00 21.5.2000 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N & Pohj Mva EstV-01 V-01 V-02 V-03
Benchmark Oliver Twist e. kans & Fin & Est Mva Benchmark Champagne kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila VAL ERI 2. Kaunis, sopusuhtainen narttu, joka voisi olla hieman
jäntevämmässä kunnossa, hyvä pää, kaunis kaula, selässä hieman pehmeyttä, hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaa,
hyvänlaatuinen karva, liikkuu hyvin, voisi pitää ylälinjansa paremmin liikkeessä, miellyttävä käytös.
BENCHMARK SHALIMAR 10666/04 s. 11.12.2003 i. Fin Mva S Mva(N) Finemoon Unlimited e. FinMva, S Mva
(N), Ltu Mva, ESTV-04, Est Mva, BALTV-04 LV Mva, Kans Mva Benchmark Oh-la-la Samsara ksv. Mariann ja Anett
Korpi
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila NUO ERI 1 PN3 SERT. Hyvin rakentunut narttu, jolla kaunisilmeinen pää,
erittäin hyvä runko ja luusto, hyvä ylälinja, seisoo ajoittain takaa hieman epävarmasti, hyvä karva, liikkuu erittäin
hyvin, miellyttävä käytös. Korpilahti 3.4. Harri Lehkonen NUO ERI 1 PN3. Ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori
narttu, hyvä pää, oikeat mittasuhteet, hyvä etuosa, oikealaatuinen karvapeite, esiintyy reippaasti, vielä melko ahtaat
takaliikkeet. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. NUO ERI 2. 1 ½ year old lemon roan cockerbitch, typical
head and expression, nice neck, well angulated in front and behind, well developed body, al little light in bone, sound,
happy mover, nice temperament.
BENCHMARK VISUAL WORLD /02 s.16.12.2001 2000 i. Kans & Fin & Dk & Est & N & S Mva, ESTV-01, V-01,
V-02, V-03 Benchmark Oliver Twist e. Benchmark Virtual Reality kasv. Mariann ja Markku Korpi
Näyttelyt: Valkeala 5.3. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PN3. Kaunis narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja ilme,
erinomainen ylälinja, hyvä runko ja raajat, kaunis karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Tohmajärvi 3.4. Johan
Juslin KÄY ERI 1 PN1 SERT VSP. Iloinen narttu, kaunislinjainen pää, kaula yhtyy hienosti säkään, riittävä eturinta,
hyvät etuliikkeet, leveä reisi, oikeanlaatuinen turkki, erinomaiset sivuliikkeet.
BITCON LUCKY CHARMER 44294/04 s. 18.4.2004 i. Glowhill Jackpot e. GbSh Ch Bitcon Miss Chief kasv. Moray
Armstrong, Iso-Britannia
Näyttelyt: Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola JUN EH 3. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula,
etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, erittäin hyvin kehittynyt runko, olkavarsi voisi olla hieman pidempi, hyvä, leveä reisi,
liikkuu hyvällä askeleella, joskin säkä voisi olla selvempi, miellyttävä luonne. Maalahti 16.4. Merja Järnstedt JUN
EH 4. Erittäin hyväntyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, kaula, selkä ja takaosa, riittävä luusto, suorat olkavarret ja
avoimet kyynärpäät, hyvä turkinlaatu, liikkuu ja esiintyy erittäin iloisesti. Evijärvi 23.4. Annaliisa Heikkinen JUN
EH 2. Hyväntyyppinen, miellyttävä luonteinen juniorinarttu, pää saa vielä vahvistua, kaula voisi olla pidempi ja etuosa
paremmin kulmautunut, hyvä runko, hyvä takaosa ja luusto, hyvälaatuinen turkki, liikkuu hieman ahtaasti takaa.
BRAMBLEBERRY 46983/03 s. 2.11.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Avalanche kasv. Kati Härkönen
Näyttelyt: Mäntsälä 3.4. Pirkko Konttinen JUN EH 2. Hyvä pää, silmäluomet saisivat olla tiukemmat, hyvä kaula,
hyvä runko, hyvät käpälät, hyvä karva, purenta ei moitteeton.
BREEZE RAVE ABOUT ME 42229/04 s. 13.08.2004 i. Francini’s Pensiero Stupendo e. Fin Mva Breeze Sugarbite
kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto PEK 2. Kauniisti esiintyvä, hieman kevytluustoinen narttupentu, kevyt
pää, lavat hieman edessä, hyvä selkä ja rintakehä, eturintaa saisi olla enemmän, hyvä takaosa, liikkuu hyvin takaa,
hieman jäykästi edestä.

BREEZE TIRAMISU Fin Mva 27243/02 s. 18.5.2002 i. Fin Mva S Mva(N) Finemoon Unlimited e. Fin Mva Breeze
Sugarbite kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO ERI. Hyvin kaunispäinen ja –ilmeinen, hyvin alhainen korvien
kiinnitys, hyvä eturinta ja rungon mittasuhteet, oikea rungon malli, syvyys ja leveys, kaunis ylälinja, hieman lyhyessä
karvassa, erittäin lennokkaat ja vapaat liikkeet, joskin ”kauhoo” etuaskeleissa, hyvin miellyttävä kokonaisuus, joskin
takaosan hapsuttomuus häiritsee tasapainoa. Mäntsälä 3.4. Pirkko Konttinen AVO ERI 1 PN1 SERT VSP.
Erinomainen pää, hyvä ilme, hyvä ylälinja, hyvä karva, hyvät raajat ja käpälät. Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto
AVO ERI 1 PN2 VASERT. Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen blue roan –narttu, kaunis ilmeikäs pää, hyvä
rintakehä, vahva selkä, hyvät raajat ja liikkeet. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. AVO ERI 2. 3 years old
blue roan cockerbitch, full of spirit and happiness, well shaped feminine head, well sizeled, scissors bite, nice neck,
would like a bit better laid back shoulder, good spring of ribs, moves in the right pattern earth covering, nice coat and
temperament. Hollola 7.5. Paula Heikkinen-Lehkonen. AVO ERI 1 PN 1 VSP SERT. Tiivis, narttumainen
kokonaisuus, erinomainen rakenne ja rotutyyppi, pää ja kaula voisivat olla hieman pidemmät, kuitenkin täyteläinen
kuono, erinomaiset lapakulmaukset, voimakas eturinta, hyvä rintakehä, hyvä takaosa ja kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu
hyvin.
BRIGHT MORNINGS INVINCIBLE S51381/99 s. 5.9.1999 i. Sheerclever Hype e. Bright Mornings Incognito kasv.
Christina ja Janne Ericsson, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö KV 24.-25.9. Svend Lovenkjaer, Tanska AVO EH 2. Tik av bra storlek, bra nosparti, passande
skalle, något hårt uttryck, lagom lång hals, mycket bra förbröst, för kort överarm, raka framben, substansfull kropp och
bröstkorg, bra rygg, står och går något underställt, bra pälsstruktur, kunde vara säkrare i ringen.
CANYONN CARRIE ON AT MARGATE Fin Mva 38052/00 s.02.06.2000 i. GB Mva Canyonn Carbon Copy e.
Canyonn Chrystal kasv. Sue Young
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia VAL ERI 4. Balanced head with good dark eye, straight front,
would prefer tighter feet, good angulations throughout, short deep body, sound happy mover. Rusko 18.6. Tord
Lundborg, Ruotsi VAL EH 2. Vackert huvud, välplacerad skuldra, utm. förbröst & överarm, välkroppad, brant
sluttande kors, välvinklat bakställ, vacker päls, rör sig mycket bra. Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia
VAL ERI 2 PN 4. Beautiful size & balance, lovely head, neck & top line, super hindquarters, lovely short hocks, sound,
free mover, top class cocker. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia. VAL ERI 4. Pleasing head, nicely balanced,
good reach of neck & depth of brisket, near feet, short coupled, good quarters, would like slightly better layback of
shoulder, moved very soundly, lovely bitch. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. AVL ERI 2 PN 3.
Excellent breed type, 5 years old red, shown good condition, soft expression, proper rib case, shoulders ok, good front,
proper tail set, good hindquarters and tail set, excellent mover, well presented. Helsinki KV Voittaja-05, 17.12.
Carlos Saevich, Argentiina. VAL ERI. Excellent type, well balanced, exc. head and eyes, I would prefer better
shoulder placement, exc. bone, moves with drive, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich
Pedersen, Tanska. VAL ERI. Kraftig tik, prima huvud och uttryck, prima hals och överlinje, lite för kort överarm,
prima bröstkorg, men visas för tjock, utmärkta vinklar bak, prima päls.
CAPERHILL MACARENA 32616/04 s. 28.4.2004 i. De Brightdale’s But I’m Special e. Caperhill Messina kasv.
Liisa Frantsi
Näyttelyt: Oulu 1.-2.10. Marjo Jaakkola. NUO ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, miellyttävä pää ja
ilme, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, riittävä runko ikäisekseen, aavistuksen pitkä lanneosa, sopusuhtaiset
kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, erinomainen hännän kanto, miellyttävä luonne.
CARRIER ELECTRIC BLUE 24335/05 s. 6.4.2005 i. Fin Mva Finemoon Special Flirt e. Carrier Piece of Cake kasv.
Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK 4. Pleasing type of puppy, of good size and overall
make and shape, pleasing eye, well set ears, good reach of neck set in well laid back shoulders, good legs and feet, well
sprung ribs, nicely angulated hindquarters, moved well, just needs to break a little in head.
CARRIER PEACE DOVE 23009/04 s.03.04.2004 i. Crawford Hot Chocolate e. Carrier Piece of Cake kasv. Ritva ja
Tiina Rantanen
Näyttelyt: Kotka 18.-19.6. Ann Long-Doyle, Irlanti. JUN EH 4. Young puppy with pleasing head, correct bite, good
reach of neck, well laid back shoulders, correct feet, good angulations, moved a little loose today in hind quarters, this
will probably improve with age. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. NUO EH 3. Very feminine 18
month old blue roan, still very baby like looking, pretty head, scissors bite, well set ears, could have a little more
substance all over, slightly straight in shoulds, need to little more texture, could have a better top line, need to full fill
mature.

CARRIER PERFECT MATCH 10646/00 s.27.11.1999 i. Fieldstone Trapper McMurphy e. Carrier Water Song kasv.
Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Karjaa 10.7. Tarja Hovila. AVO ERI 2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis nartun pää,
miellyttävä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, hyvä etuosa, sopusuhtainen luusto, reisi voisi
olla leveämpi ja lihaksikkaampi, hyvä hännän kiinnitys, oikeanlaatuinen kaunis turkki, olisi edukseen hieman
hoikemmassa kunnossa, liikkuu hyvin.
CARRIER PERFECT SIGHT 52072/04 s. 30.11.2004 i. V-03 BALT-04 Fin Mva Finemoon Second Sight e. Fin Mva
Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.-20.11. JUN ERI. Nice looking 12 months old, showing in good condition, pretty head,
scissors bite, medium length in neck, a little long in body, proper shoulders, ribcage ok for age, excellent cat feet, well
presented, a little loose in elbows.
CARRIER PRECIOUS STONE 23011/04 s.03.04.2004 i. Crawford Hot Chocolate e. Carrier Piece of Cake kasv.
Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila. JUN H. Eritt. hyvän tyyppinen, tässä vaiheessa turhan kevyeltä
vaikuttava narttu, feminiininen pää, jossa kuono-osa saisi olla vahvempi, hieman niukka kaula ja eturinta, runko pitäisi
olla tilavampi, riittävä luusto, hyvät käpälät, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä hännän kiinnitys, hyvä turkin laatu,
liikkuu sidotusti ja lyhyellä askeleella.
CARRIER SNOWSTAR 52074/04 s. 30.11.2004 i. V-03 BALT-04 Fin Mva Finemoon Second Sight e. Fin Mva
Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi PK 1 KP VSP, paras narttupentu. Mycket söt tik, mycket
talande uttryck, harmoniska vinklar, välutvecklad bröstkorg, korrekt överlinje, rör sig för åldern väl, trävl. temperament.
Kellokoski 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK 4 KP. Very pretty, strikingly marked, good balance throughout,
nice head but small eye, good length to the back, good depth to the body for age, beautiful & sound free moving, very
cockery. Tuusula 2.7. John Thirwell, Iso-Britannia. PEK 1 KP ROP. Pretty bitch, feminine head, short balanced
body, would like little more bone, pleasing neck & shoulder, needs to develop in rib, good top line, well angulated
hindquarters, lovely coat & condition, sound mover. Hyvinkää 3.7. Eeva Rautala. PEK 1 KPL VSP. Hyvän tyyppinen
narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, sievä pää, hyvä kaula & selkä, runko vielä kapea, hyvät kulmaukset, liikkuu
reippaasti, hyvä luonne. Karjaa 10.7. Tarja Hovila. PEK 2 KP. Kaunis, feminiininen narttupentu, jolla on oikeat
mittasuhteet, feminiininen, hyvänmallinen pää, jossa miellyttävä, lempeä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hieman
löysyyttä kyynärpäissä, erittäin hyvin kehittynyt runko, hieman etuasentoinen lapa, erittäin hyvin kulmautunut takaosa,
kaunis, oikeanlaatuinen turkki, liikkuu hyvin ja iloisesti, erittäin lupaava. Ypäjä 16.-17.7. Leila Kärkäs PEK 2 KP.
Kaunis tasapainoinen pentu, hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa, pää turhan nahkainen tällä hetkellä, vilkku
luomet häiritsevät, liikkuu kauniisti, miellyttävä luonne. Vesilahti 24.7.Eeva Rautala. PEK 2 KP. Erittäin
hyväntyyppinen narttu, voimakas hyvänmuotoinen pää, riittävä kaula, erinomainen selkä ja runko, sopusuhtainen
luusto, hyvät takakulmat, hieman lyhyt olkavarsi ja hyppivät etuliikkeet, muutoin liikkuu hyvin, hyvä luonne ja
esiintyminen. Valkeakoski 13.7. Ann-Christin Johansson, Ruotsi PEK 1 KPL ROP. Mycket lovande valp, vackert
huvud och uttryck, ngt framskjutna skuldror, kort rygg, ngt tun benstomme, utm. kropp, prima vinklar, rör sig bra, utm.
päls. Aura 13.-14.8. Christen Lang, Norja. , PEK 2 KP. Prima huvud, utmärkt hals och god överlinje, tillräcklig bröst
för åldern, god benstomme, rör sig väl, god päls, trevlig temperament. Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. PEK 1 KP
ROP. Tasapainoisesti kehittynyt, kauniisti esiintyvä pentu, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, selkä ja rintakehä, hyvät raajat
ja liikkeet. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja. PEK 1 KP VSP. Feminin söt valp, fint huvud, utm. hals och front,
kompakt kropp, rör sig väl. Heinola 28.8. Fernando Rodriques, Portugali. PEK 1 KP ROP. Nice type, I’d like too
see a little longer muzzle, good neck, both front feets turned out, nice body with a good top line, correct rear
angulations, nice trimming, good movement. Orimattila 24.9. Arja Koskelo. JUN EH 1. Erittäin hyväntyyppinen 9
kk, tasapainoinen ja hyvin feminiininen m/v narttu, ihastuttava pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, hyvin
kehittynyt riittävän leveä ja syvä runko, saa vielä kasvaa ja vankistua hieman. Hyvinkää 15.10. Carol West, IsoBritannia JUN EH. Nicely balanced head, short compact & square, good reach of neck, good body, would like a little
bit more width in hindquarters, moved well.
CARRIER SHOWSTOPPER 52073/04 s. 30.11.2004 i. V-03 BALT-04 Fin Mva Finemoon Second Sight e. Fin Mva
Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK1 KP. Well balanced, well substance bitch, slightly
strong in muzzle, well laid shoulders, good length of upper arm, good bone, very short & deep, moved well & soundly,
although a little hesitant, good depth of fore chest. Hyvinkää 3.7. Eeva Rautala. PEK 2 KP. Erittäin hyväntyyppinen,
sopusuhtainen narttupentu, hyvä feminiininen pää, hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, sopusuhtaiset raajat, kaipaa vielä
kehätottumusta, hyvä luonne. Karjaa 10.7. Tarja Hovila. PEK 1 KP ROP. Ihastuttava, hyvin kehittynyt narttupentu,

jolla on erittäin hyvät mittasuhteet, hyvin kaunismuotoinen, feminiininen pää, kaunis kaula ja ylälinja, hieman
etuasentoinen lapa, muuten sopusuhtaisesti kulmautunut, erinomainen runko, raajat ja luusto, oikea hännän kiinnitys,
kaunis, oikeanlaatuinen turkki, erittäin hyvät, ryhdikkäät liikkeet, erittäin lupaava. Aura 13.-14.8. Christen Lang,
Norja. PEK 1 KP ROP, rodun paras pentu. Prima huvud, utmärkt hals & överlinje, välutvecklad bröst för åldern, gott
vinklad i front och bak, solid benstomme, rör sig väl, god päls, trevlig temperament. Hämeenlinna 21.8. Jukka
Kuusisto. PEK 2 KP. Tasapainoisesti kehittynyt pentu, hyvät pään mittasuhteet, hieman avonaiset luomet, pitkä kaula,
hyvä selkä ja rintakehä, hyvät raajat ja liikkeet.
CARRIER UNEQUALED 26857/03 s. 6.5.2003 i. Fin & S Mva Finemoon Unlimited e. Carrier Perfect Match kasv.
Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila NUO EH 3. Kaunispäinen narttu, jolla miellyttävä ilme, erinomainen kaula,
hyvä sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut, karva ei aivan parhaimmillaan, hieman korkea häntä,
hyvät liikkeet, miellyttävä luonne, voisi pitää ylälinjansa paremmin liikkeessä. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard,
Tanska. NUO EH. Almost 2 years old blue roan cockerbitch, well shaped head, typical expression, scissors bite, nice
neck, would like a little better laid back shoulder, well developed body, well angulated behind, a little French in the
front, moves in the right pattern, carries her tail a bit high on the move, I would like her to be a bit more confident in the
ring.
CARRIER UP TO SPEED 26858/03 s.06.05.2003 i. Fin & S Mva Finemoon Unlimited e. Carrier Perfect Match kasv.
Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti NUO H. Narttumainen, luonteelta miellyttävä, hyvänkokoinen,
erittäin kaunis cockeripää, hyvä ilme, ylälinja ei paras mahdollinen, seisoo mielellään ranskalaisittain, hyvä väri,
liikkeiden tulisi olla tehokkaammat, kaunis esitys. Tohmajärvi 3.4. Johan Juslin NUO H. Hyvin kehittynyt runko,
sopusuhtainen luusto ja hyvät käpälät, hyvä sukupuolileima, etuasentoiset lavat, liikkuu voimattomasti ja leveästi
edestä, hyvät polvikulmaukset, saisi olla iloisempi. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia. AVO EH. Good
shaped head, correct ears, short back, frond legs turned outside at he pasterns, hind legs cow-hocked, while moving the
top line not completely straight. Nurmes 12.6. Javier Sanchez Fernandes, Espanja AVO ERI 1 PN 2 VASERT. Very
nice head, with good proportions with muzzle and skull, standing and outline very good, she is stylish good substance in
body, moves well. Joensuu 6.8. Ritva Raita AVO EH 1. Tanakassa kunnossa esitetty sop. narttu, hyvä pää, hyvin
kulm. edestä että takaa, hyvin kiinnittynyt häntä, liikkuu hyvin, valitettavasti itseluottamus puuttuu. Joensuu 7.8. Åke
Sjöström, Ruotsi, AVO ERI 1 PN 2 SERT. Fem. huvud med bra linjer och gott uttryck, vacker halslinje, mkt bra överoch underlinje, bra vinklar fram och bak, starka ben och tassar, bra päls och kraftfulla rörelser. Pieksämäki 27.8. Tarja
Hovila AVO EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, feminiininen narttu, jolla on miellyttävä pää ja ilme, riittävä kaula, niukat
etukulmaukset, hyvä runko ja luusto sekä käpälät, hyvin kulmautunut takaosa, hieman leveät etuliikkeet, takaa liikkuu
hyvin, oikea hännänkiinnitys, kaunis, hyvälaatuinen turkki, turhan pulskassa kunnossa tänään, miellyttävä luonne
CARRIER WATER SONG 35246/97 s.21.07.1997 i. Fin & Est Mva Wedelta’s Ibsen e. Leavenworth Waterdance
kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Vesilahti 24.7. Eeva Rautala. VET ERI 1 PN 2 SERT VSP. Sopusuhtainen, hyväntyyppinen narttu, hyvä
feminiininen pää, eriomainen kaula, selkä ja rintakehä, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, kauniit vetävät liikkeet,
hyvä luonne ja esiintyminen, erittäin hyvässä kunnossa oleva veteraani. Valkeakoski 13.8. Ann-Christin Johansson,
Ruotsi VET ERI 2. Vackert välformat huvud, utm. hals, kort rygg, välkroppat, bra vinklar, utm. rörelser, men blir ngt
bakhög i rörelser.
CLAREMARK ADORABLE MOANER 48482/04 s. 24.10.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. BALTJV-03 LvV06 Rancectaig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. JUN EH. Hyvät mittasuhteet omaava, vielä kovin pentumainen
juniori narttu, jalo pää, pitkä kuiva kaula, hyvin kulmautuneet takaraajat, vielä pentumaiset liikkeet. Jyväskylä KV 19.20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. JUN EH. Still very baby like looking 14 months old, need time to full mature,
scissors bite, correct neck, proper shoulders, could have strong boned, like coat a little low tail set, good carried and
stronger top line.
COASTLINE HIPPIE GIRL 22309/03 s.11.04.2003 i. Fin & S & D & VDH Mva PMV-03 Midnight Train vom
Rauhen Holz e. Coastline Gift Rose kasv. Taina Lehtonen
Näyttelyt: Maalahti 16.4. Merja Järnstedt AVO ERI 3. Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet, kaunis, ilmeikäs
pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, hieman suorat olkavarret, hyvä selkä ja takaosa, hyvä turkinlaatu, miellyttävä
luonne, hieman kapeat takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet. Evijärvi 23.4. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 PN1 SERT
VSP. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen narttu, jolla kaunis pää ja ilme, riittävä kaula, riittävät kulmaukset edessä,
vahva runko, takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat, hyvä turkinlaatu, erinomainen luonne, sopiva luusto,
liikkuu ja esiintyy hyvin. Oulu 7.-8.5. Rita Kandike-Skadina, Latvia AVO ERI 2. Nice strong enough female with

good proportions, nice head with lovely expression, strong neck, back and loin, correct tail, angulations should be better
in front and behind, excellent chest, a little bit narrow movement behind, a little bit free in elbows. Oulu 1.-2.10.
Marjo Jaakkola. AVO ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, miellyttävä pää ja ilme, riittävä kaula, samoin
eturinta, aavistuksen lyhyt olkavarsi, hyvinkehittynyt runko, hyvä, leveä reisi, mutta takaosa voisi olla selvemmin
kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella.
COCKERGOLD CUTE N’BLUE JV-05 DKK23496/2004 s. 27.10.2004 i.S Ch Travis Vital Spark e. S ch Carillo
Cover Design kasv. Lotte Kristensen
Näyttelyt: Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. JUN ERI 1. Excellent type, well-balanced,
exc. size, head, neck, top line and ribcage, well set tail, moves with drive, needs ring training. Helsinki KV PMV-05
18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. JUN ERI 2. Välutvecklad tik, härligt huvud och uttryck, prima hals och
överlinje, prima bröstkorg, välvinklad, rör sig med utm. drive.
COCKHILL DANISH MEMORIES 35672/98 s. 11.6.1998 i. D Mva KBHV-98 KBHV-99 S Mva(N) D(VDH)Mva
SV-01 V-05 PMV-05 DKKV-02 KBHV-02 KBHV-01 DK Mva(N) Let’s Talk About Sex e. Fin Mva Est Mva
Northworth Count The Beats kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1 Rajko Rotner, Slovenia. VAL ERI 1. In excellent cond. For age, good pigment, nice,
long head, a bit long in body, moves well.
COCKHILL JOY OF LIFE 19661/01 19.01.2001 i. Kans & Fin & Am Mva NMV-94 EUJV-94 V-95 MV-95 BV-95
MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Cockhill Crazy For You kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto AVO EH. Hyväluustoinen punainen narttu, hyvä pää, tilava rintakehä,
hieman pehmeä selkä, oikea-asentoiset takaraajat, askel voisi olla hieman tehokkaampaa, tasapainoinen luonne.
COCKHILL JUST LIKE TANGO 19662/01 s.19.01.2001 i. Kans & Fin & Am Mva NMV-94 EUJV-94 V-95 MV95 BV-95 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Cockhill Crazy For You kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Tornio 30.-31.7. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO ERI 2 PN 2 VASERT. Feminint med utm. huvud & uttryckt,
utm. nosparti, utm. hals, mkt good överlinje, välansatts svans, bra bröstparti, god vinklat fram, utm. ben & tassar, rör
sig en tanke lös i fram, utm. i sidan & bak. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO EH. Heavier type of
bitch, pleasing head, good layback of shoulder, strong bone, just a little long in back, good quarters, moved normally.
COCKHILL KEY TO MY HEART 32767/01 s.18.03.2001 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Cockhill Danish
Memories kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti AVO EH 2. Sopivankokoinen, miellyttäväluonteinen, hyväilmeinen
pää, ylälinjan tulisi olla parempi, seistessä parempi kuin liikkeessä, hieman turhan tuhti, hyvänlaatuinen, hyvin runsas
turkki, takaliikkeet ahtaat, hieno hännänkäyttö, iloinen cockeri. Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto AVO ERI.
Luustoltaan ja mittasuhteiltaan sopiva musta narttu, hyvä pää, selkä ja rintakehä, oikea-asentoiset raajat, liikkuu hyvin.
Mikkeli 5.5 Annaliisa Heikkinen. AVO EH 2. Hyväntyyppinen, vahvarunkoinen narttu, otsapenger saisi olla
selvempi, kuonon & kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat ja kuono täyteläisempi silmien alta, kaula saisi olla pitempi ja
etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, vankka runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin. Leppävirta 28.-29.5.
Zlatko Kraljic, Kroatia. AVO ERI 4. Good shaped head, correct ears, short back, good angles, correct coat, while
moving top line is not completely straight. Suonenjoki 12.6. Filip Johnsson , Ruotsi AVO EH 3. Mycket god typ,
vackert huvud, godtagbar hals, bra rygglinje, godtagbara vinklar I skulder, välutvecklad kompakt kropp, välvinklad
bakställ, bra ben och tassar, bra rörelser.
COCKHILL MADE IN HEAVEN 18408/02 s. 16.01.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Cockhill Graceful
Dancer kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Heinola 28.8. Fernando Rodriques, Portugali. AVO ERI 1 PN 4 SERT. Nice head, could’ve a bit better
neck, front is ok, nice body, top line is correct, nice rears, a coat is a bit wavely. Oulu 1.-2.10. Marjo Jaakkola. AVO
ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen, vahva, mutta silti feminiininen narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin
kehittynyt eturinta, hyvä luusto ja käpälät, hieman leveä reisi, riittävä hapsutus, liikkuu hyvällä askeleella, mutta turhan
ylpeä hännästään, miellyttävä luonne.
COCKHILL MISS MONEYPENNY 18407/02 s.16.01.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Cockhill Graceful
Dancer kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. AVO ERI. Medium sized, good temperament, head long
enough, needs more stop, good neck & top line & front, good mover. Punkaharju 20.3. Jorma Silta AVO ERI 1 PN3
VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, sillä on moitteeton selkä, riittävä rintakehä, voimakas, hyvä
luusto raajoissa, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto AVO EH.
Luustoltaan ja kooltaan sopiva narttu, hyvä pää, hieman pyöreät silmät, hyvä selkä, rintakehä ei vielä valmis, oikea-

asentoiset takaraajat, liikkuu hyvin, mahahapsuja saisi olla enemmän. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia.
AVO ERI 3. Enough strong female, correct head, good put ears, good top line, correct angles, very good moving.
COCKHILL QUAINT BEAUTY 47190/03 s.21.08.2003 i. Norvale Excalibur e. Cockhill Miss Moneypenny kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Lapinlahti 22.5. Annaliisa Heikkinen KÄY EH 1. Hyväntyyppinen, sopusuhtainen narttu, joka olisi
enemmän edukseen hieman hoikemmassa kunnossa, kuonon ja kallon ylälinjat saisi olla yhdensuuntaiset ja kuono
voimakkaampi, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, oikeat mittasuhteet, lihavuus näkyy liikkeessä,
miellyttävä luonne. Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti NUO T. Sopivankokoinen, hyväluonteinen narttu, sievä pää,
hyvä ilme, hyvä purenta, hyvät korvat, vahvaluustoinen, tulisi liikkua tehokkaammin takaa ja on erittäin sisäänkierteiset
etuliikkeet, hyvät värimerkit, liikkeiden vuoksi 3.
COCKHILL QUIET LIKE A BEAN 47191/03 s.21.08.2003 i. Norvale Excalibur e. Cockhill Miss Moneypenny
kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Tuusniemi 18.2. Markku Santamäki. AVO ERI 3. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin rakentunut, hyvä
pää, otsapenger voisi olla jyrkempi, erinomainen eturinta ja oikea rintakehän muoto, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä
ylälinja, runsaat melko kirkkaat tan-värit.
COCKHILL ROCK YOU BABE 47926/03 s.15.10.2003 i. ESTV-97 Northworth Peek In Memories e. Cockhill Keep
On Smiling kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. JUN EH. Needs substance & bones & coat, strong head, good
neck, top line strong enough, a little high-? & long in body. Korpilahti 3.4. Harri Lehkonen NUO EH 2. Vielä kesken
kehityksen oleva nuori narttu, melko hyvä pää, eturinnan ja rungon tulee vielä vahvistua, hyvä takaosa, turkki ei
parhaassa vaiheessa, esiintyy reippaasti, etuliikkeiden tulee vakiintua. Viitasaari 24.4. Markku Santamäki NUO EH
3. Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan hyvä, ilmeikäs pää, rungon tulee vielä voimistua, eturinta voisi olla selvempi,
tasapainoiset liikkeet, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin. Mikkeli 5.5 Annaliisa Heikkinen. NUO EH 1. Hyväntyyppinen
nuori narttu, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja otsapenger selvempi, pienet silmät, hyvä kaula, saisi
olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis runko, jäykät takaliikkeet, miellyttävä luonne. Rovaniemi KV 25.26.6. Jorma Silta. NUO ERI 1 PN 1 VSP SERT. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen narttu, sillä on kaunis nartun
pää, hyvä selkä, oikea-asentoinen hyvä rintakehä, raajoissa ei huomauttamista, kaunis turkki, miellyttävä luonne,
liikkuu vaivattomasti. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia. NUO EH 2. Slightly lighter female, good shaped
head, correct ears, correct back, the front legs turned out from pasterns and cow-hocked on hind, correct on moving.
Pieksämäki 11.6. Jorma Silta. NUO EH 2. Mittasuhteiltaan pitkähkö narttu, voimakaspäinen, hyvä selkä, rintakehä
vielä matala ja kapea, raajoissa ei huomauttamista, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Suonenjoki 12.6. Filip Johnsson,
Ruotsi, NUO ERI 1 PN 4. Utmärkt typ, vackert huvud med trevligt uttryck, utmärkta linjer, bra hals och rygglinje,
tillräckliga vinklar fram, tillräcklig kropp för sin ålder, välvinklad bakställ, bra rörelser. Saarijärvi 18.6. Soile Bister
NUO H. Feminiininen, riittävän vahvaluustoinen narttu, jonka runko on vielä kovin keskentekoinen, hyvä pään pituus ja
kallo, riittävä otsapenger, kuono voisi olla täyteläisempi, lavat voisivat olla viistommat, hyvät takakulmaukset, liikkuu
hyvin, hyvä karva, miellyttävä luonne. Kuopio 23.-24.7. Leila Kärkäs NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen narttu,
jolla voisi olla paremmin kulmautunut etuosa, hyvä takaosa, etuasentoiset lavat, hieman pyöreyttä kallossa ja silmissä,
hyvä otsapenger ja kuono, hyvä luusto, liikkuessa hieman etumatala, etuaskel voisi olla tehokkaampi, melko hyvä
karvan laatu, miellyttävä luonne ja esiintyminen. Pieksämäki 27.8. Tarja Hovila NUO EH 1. Erinomainen tyyppi ja
mittasuhteet, hyvin kehittynyt nuori narttu, miellyttäväilmeinen ja hyvänmallinen pää, riittävä kaula, saisi olla
paremmin kulmautunut edestä, hyvä eturinta, runko, raajat ja luusto, erittäin hyvät käpälät, hyvin kulmautunut takaosa,
oikea hännänkiinnitys, hieman löysät etuliikkeet, muuten liikkuu hyvin, oikealaatuinen, kaunis turkki, miellyttävä
luonne. Oulu 1.-2.10. Marjo Jaakkola. NUO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula ja
ylälinja, riittävä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, rungon tulee vielä pyöristyä, tällä hetkellä vielä turhan lattea, erittäin
hyvin kulmautunut takaa, kauniit rungon ääriviivat, erinomainen turkki.
COCKHILL TEACH ME TANGO 36902/04 s.15.5.2004 i. Norvale Excalibur e.Cockhill Just Like Tango kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti PEK 2. Hyvin hoidettu pentu, narttumainen, kauniisti liikkuva, sievä
pää, hyväasentoinen häntä, hyvä pehmeä ilme, oikea väritys, liikkuu hyvin. Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto JUN
EH 1. Luustoltaan ja kooltaan sopiva juniorinarttu, hyvä pää, kaula ja selkä, hyvä rintakehä, eturaajoissa
ulkokierteisyyttä, hyvä takaosa, vielä pentumainen turkki, liikkuu hyvin.
COCKHILL UP AND GO 44907/04 s. 26.7.2007 i. EstV-97 Northworth Peek Inmemories e. Ten Grade’s Grade’s
Harmonic Black kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Viitasaari 24.4. Markku Santamäki PEK 2 KP. Tasapainoinen kokonaisuus, hyvät rungon mittasuhteet,
mutta lanneosa voisi olla lyhyempi, ilmeikäs pää, hyvät huulet, hyvä luusto, riittävä rinnansyvyys, tasapainoisesti

kulmautuneet raajat, käyttäytyy ja liikkuu reippaasti. Kuopio 23.-24.7. Leila Kärkäs JUN ERI 1 PN 1 VSP SERT.
Turhan tukevassa kunnossa esiintynyt narttu, jolla kauniit sivuliikkeet, runko rullaa liikkeessä, hyvä pää, joskin hieman
takaluisu kallo, aavistus pyöreyttä silmissä, kaunis ylälinja, tasapainoiset hyvät kulmaukset, sopiva luusto, erinomainen
karvan laatu, voisi esiintyä paremmin, esiintymisestä huolimatta laadukas narttu.
COCKHILL UPTOWN GIRL 44906/04 s. 26.7.2007 i. EstV-97 Northworth Peek Inmemories e. Ten Grade’s
Grade’s Harmonic Black kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Nykarleby 3.7. Markku Santamäki. JUN ERI 1 PN 4. Kookas, erittäin tyylikäs, hyvä pää, erinomainen
kaula, hyvä rintakehän syvyys ja hyvät raajojen kulmaukset, näyttävät liikkeet, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti.
Mikkeli 7.8. Jorma Silta. JUN EVA. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen nuori narttu, jolla hyvä pää, moitteeton
ylälinja, valmis, hyvä rintakehä, vahvaluustoiset raajat, riittävät kulmaukset, hyvä turkki & luonne, ei suostu
juoksemaan kehässä. Nurmo 13.8. Niels Brandstrup, Norja JUN EH 1. Head should not be more masculine, the bitch
is not too small, a little sloping croup, strong bones, long drive, today it is almost an excellent type but not overall
enough developed.
COCKHILL VALUABLE JOY 51680/04 s. 24.9.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Made In Heaven kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Oulu 7.-8.5. Karl-Erik Johansson, Ruotsi, PEK 3. Mycket bra typ, vackert feminin huvud, mörka ögon,
bra uttryckt, bra bett, kunde har mera lite hals, bra rygg, behöver mer bröstkorg, mycket bra vinklar, rör sig med något
kort steg, bra päls. Kuopio 23.-24.7. Leila Kärkäs JUN EH 2. Hyvät raamit omaava kaunispäinen narttu, jolla
miellyttävä ilme, hieman takaluisu kallo, rintakehän tulee vielä kehittyä ja etenkin tulla syvemmäksi, köyristää tällä
hetkellä lanneosaa, tasapainoiset, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne ja esiintyminen. Oulu 1.-2.10.
Marjo Jaakkola. JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, joka tarvitsee aikaa, hyvä kaula ja ylälinja, vielä
puutteellinen eturinta, hyvä luusto ja käpälät, rungon tulee vielä kehittyä, riittävät takakulmaukset, vielä niukka
hapsotus, miellyttävä luonne, liikkuu riittävällä askelpituudella. Ranua 6.11. Leila Kärkäs JUN H. Hyväntyyppinen,
vielä kovin pentumainen narttu, jonka tulee kehittyä vielä paljon kauttaaltaan, erittäin kaunisilmeinen pää, tasapainoiset
riittävät kulmaukset, runko vielä kovin kapea, rungon tulee syvetä, , luisu lantio, liikkuu riittävällä askelpituudella,
mutta jännittää ylälinjaa, erinomainen turkin laatu, käyttäytyy hyvin. Tuusniemi 18.2. Markku Santamäki. JUN EH.
Sopivankokoinen, vielä kesken kehityksen, rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä täyteläinen pää, sopusuhtainen luusto ja
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, vielä keskeneräiset liikkeet, kantaa häntänsä hyvin, oudoksuu käsittelyä.
CONVOY’S BRAVE HEART 35191/99 s.12.08.1999 i. Kans & Fin & S Mva JMV-98 Margate Playwell Express e.
Roamer’s Tan Tia kasv. Jaana Kovalainen
Näyttelyt: Viitasaari 24.4. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PN4 VASERT. Sopivankokoinen, rungon
mittasuhteiltaan hyvä, viehättäväilmeinen pää, hyvä ylälinja, pystyt olkavarret, hyvä runko, hyvät takaraajojen
kulmaukset ja liikkeet, turkki ei nyt paras mahdollinen, käyttäytyy luottavaisesti. Suomussalmi 28.5. Jouko Leiviskä
KÄY H. Kookas, hieman ilmavalta vaikuttava, hyvä kaula, kokoisekseen rungon tulisi olla tilavampi, samoin luusto
vahvempi, suorahkot lavat, eturaajojen tulisi olla suoremmat, riittävästi kulmautunut takaa, hieman pienehköt silmät,
kaunis kuono-osa, turkki ei tänään parhaimmillaan, hyvä hännän kiinnitys, liikkeistä puuttuu voima ja ne ovat turhan
kauhovat, esitetään taidokkaasti. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia. KÄY ERI 2. Very nice head, good
expression, good top line, very good coat front legs not completely straight, very good moving. Pieksämäki 11.6.
Jorma Silta. AVO EH 4. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkähkö, kaunispäinen narttu, kaunislinjainen selkä, hyvä
rintakehä, riittävä, hyvä luusto ja kulmaukset, kaunis turkki, kiva luonne, liikkuu oikein. Raahe 6.8. Markku
Santamäki. KÄY EH 1. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikein rakentunut, hyvä, ilmeikäs pää, sopusuhtainen luusto ja
hyvä rinnansyvyys, olkavarret voisivat olla viistommat, erinomaiset takaraajojen kulmaukset, pyörteitä turkissa,
tasapainoiset liikkeet.
CONVOY’S EMERALD EYE 36994/03 s.03.07.2003 i. Norvale The Wizard e. Convoy’s Double Diamond kasv.
Jaana Kovalainen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. NUO ERI 1 PN 2 VASERT CACIB. Good typicity, excellent
pigment, neck & top line & angul., well-set tail, good mover. Raahe 29.1. Jorma Silta NUO ERI 1 PN2 VASERT.
Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen narttu, jolla oikea nartun pää, sillä on hyvä kaula, samoin selkä, oikea-asentoinen
rinta, raajoissa ei huomauttamista, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti NUO EH 1.
Vankkarakenteinen, hyväntyyppinen narttu, jolla erittäin kaunis pää, pehmeä ilme, hyvät korvat ja purenta, liikkuu
hyvin takaa, hieman kapeasti edestä, hyvin kulmautunut, hyvä runko, vielä kapea edestä ja tulisi olla parempi eturinta,
hyvin hoidettu hyvä turkki, seistessä hyvin kaunis. Tornio 19.2. Jorma Silta NUO ERI 1 PN2 SERT. Mittasuhteiltaan
oikea, sopusuhtainen nuori narttu, sillä on kaunis nartun pää, hyvä selkälinja, riittävän oikea-asentoinen rinta, raajojen
luusto oikea, riittävät kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Rovaniemi 16.4. Johan Juslin NUO ERI 1 PN1
SERT ROP. Iloinen narttu, jolla erinomainen luusto ja vahvat käpälät, oikeanmuotoinen pää saisi olla astetta jalompi,
hyvä olkavarsi, hyvä ylälinja, liikkuu hyvin sivusta, tosi hyvin esitetty. Oulu 7.-8.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia.

NUO ERI 1. Excellent strong female, nice proportions, in excellent condition, lovely head with nice expression, strong
neck, back and loin, good chest, should be better angulations in front, in rear ok, good chest and forechest, correct
movement, nice temperament. Oulainen 15.5 Annaliisa Heikkinen. KÄY ERI 1 PN 3 VASERT. Erittäin
hyväntyyppinen, tasapainoinen narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä,
erinomainen runko, hyvä takaosa, liikkuu hyvin takaa, hieman ahtaasti ja pomppien edestä, hyvänlaatuinen turkki, hyvä
luonne. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia. NUO ERI 1. Compact female, strong good shaped head, good
put ears, straight back, correct coat, very good angles. Pieksämäki 11.6. Jorma Silta. KÄY EH 1. Mittasuhteiltaan
oikea, voimakasrakenteinen narttu, jonka sukupuolileima voisi olla selvempi, oikealinjainen pää, hyvä selkä ja
rinnansyvyys, eturinta hieman kapea, hyvät raajat, kaunis turkki, kiva luonne, liikkuu oikein. Kellokoski 12.6. Sue
Kettle, Iso-Britannia KÄY EH. Balanced head with good expression, good neck & shoulders, good bone, slightly long
in rib & loin, would prefer more width to hindquarters, moved a little close behind, would prefer a better top line.
Haukipudas 9.7. Lena Stålhandske, Ruotsi KÄY ER 1 PN 3 VASERT. Bra storlek av utm. typ, balanserad huvud
med vackert uttryck, korrekt bet, välansatta öron, utm. hals, bra rygg och svansansättning, något upprätt i sina skildrar,
bra tillbakalagt överarm, utm. bröstdjup, tillräckliga bakbensvinklar, mycket bra pälskvalitet, tillräcklig pälslängd, rör
sig med bra steg. Haukipudas 10.7. Anne Livo Buvik, Norja KÄY ERI 1 PN 1 VSP SERT FINMVA. Excellent type,
nice head and expression, good neck and shoulders, a little short in upper arm, good bone, a little flat feet, lovely body
and substance, moved well from the side, but a little wide in front, good quality coat, but lacking a little in feathering
underneath, nice temperament. Nivala 16.-17.4. Manuel Loureiro Borges, Portugali KÄY H. Nice head &
expression, front is too narrow & should be straighter, top line should be straighter, the coat is not in good cond.,
regular angul. & movement. Raahe 6.8. Markku Santamäki. VAL ERI 1 PN 1 ROP. Sopivan kokoinen, hyvät
mittasuhteet, täyteläinen, hyvä pää, erinomainen ilme, hyvä luusto ja rintakehän muoto, hieman painunut selkä, joka
näkyy liikkeessä, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä turkin laatu, reippaat liikkeet.
CONVOY’S FIRST TAN LOVE 33529/04 s. 9.6.2004 i. Fin Mva Usemade Haver or Hell e. Conboy’s Brave Heart
kasv. Jaana Kovalainen
Näyttelyt: Raahe 29.1. Jorma Silta PEK 1 KP ROP-pentu. Mittasuhteiltaan oikea, jonkin verran kehittymätön nuori
narttu, sillä on hyvä nartun pää, hyvä ylälinja, oikean asettunut rinta, voimakas luusto, hyvä turkki, rauhallinen luonne,
hyvät liikkeet. Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti PEK 1 KP ROP-pentu. Hyvin hoidettu pentu, sievä pää, hyvä
kaula, selkä, mittasuhteet, kauniit värimerkit, pehmeä hyvä ilme, hyvä runko, liikkuu hyvin ikäisekseen. Tornio 19.2.
Jorma Silta PEK 1 KP ROP-pentu. Kaunislinjainen narttupentu, sillä on oikea nartun pää, moitteeton ylälinja, samoin
rinta, riittävän hyvä luusto, samoin kulmaukset, hyvä turkki ja luonne, liikkuu kauniisti. Rovaniemi 16.4. Johan Juslin
JUN ERI 1 PN2 VASERT. Erittäin kaunislinjainen pää, hyvät huulet, tanssivat etuliikkeet johtuen lyhyestä
olkavarresta, hyvät käpälät, riittävät polvikulmaukset, oikea turkinlaatu, sopivankokoinen yksilö. Viitasaari 24.4.
Markku Santamäki JUN EH 2. Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, ylälinja ei aivan vielä kunnossa,
reippaat liikkeet, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, päässä runsaat tan-merkit, avoin luonne. Oulu 7.-8.5. Rita
Kadike-Skadina, Latvia. JUN ERI 1 PN 2 SERT. Nice young junior in excellent condition with correct proportions,
beautiful head with nice expression, strong back and loin, excellent chest, well angulated, correct tail, nice movement,
lovely temperament. Oulainen 15.5 Annaliisa Heikkinen. JUN EH 1. Hyväntyyppinen, sopusuhtainen nuori narttu,
kuono-osa saisi olla voimakkaampi ja otsapenger selvempi, kaula voisi olla vähän pidempi ja etuosa paremmin
kulmautunut, erinomainen runko ja mittasuhteet, hyvä takaosa, liikkuu ja esiintyy hyvin, hyvä turkki, viehättävä luonne.
Suomussalmi 28.5. Jouko Leiviskä JUN ERI 2 PN 3 VASERT. Viehättävä, erittäin kauniissa kunnossa esitetty,
sopivan kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava, lavat voisivat olla paremmin kulmautuneet, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä
kaula, erittäin kaunis pää, hieman pienet silmät, upea runko ja eturinta, hyvä takaosa, hyvät tiiviit käpälät, erinomainen
turkin laatu, kaunis väritys, liikkuu hyvin takaa, korkeahkot etuliikkeet. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia.
JUN ERI 1. Female with good bones, correct bite, good put ears, good top line, very good angles, very good coat.
Pieksämäki 11.6. Jorma Silta. JUN EH 2. Mittasuhteiltaan moitteeton, hyvä pää, kaula ja selkä, rinta vielä kapea ja
matala, riittävä luusto, olkavarsi voisi olla pitempi, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, oikea väritys, liikkuu oikein.
Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia JUN ERI 1. Balanced feminine head, very good neck & shoulders, very
good bone, feet could be more padded, well sprung ribs & short coupled, well muscled hindquarters, moved very well.
Haukipudas 9.7. Lena Stålhandske, Ruotsi JUN EH 1. Bra storlek av utm. typ, välformat feminint huvud med vackra
ögon, korrekt bett, välansatta öron, utm. hals o. rygglinje, alltför upprätt i skuldrar och överarm, förbrösten skulle vara
bättre markerad, bröstkorgen skulle vara djupare, tillräckliga bakbensvinklar, fina lår, utm. pälsKValitet, rör sig med
kort steg och mycket slarvigt fram. Haukipudas 10.7. Anne Livo Buvik, Norja JUN ERI 1 PN 3. Excellent type,
sweet, feminine head with dark eye, good neck and shoulder, a little straight in upper arm, good legs and feet, wellangulated behind, good body for age, moves well, but a little short in front, good coat, but carrying too much coat an the
hindquarters, good temperament. Nivala 16.-17.4. Manuel Loureiro Borges, Portugali JUN ERI 2. Nice type,
feminine, nice head & expression, good neck & top line, front could be straighter, still needs to improve in coat, nice
mover.

CONVOY’S FOREST FLOWER 33530/04 s. 9.6.2004 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Conboy’s Brave Heart
kasv. Jaana Kovalainen
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo PEK 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyväntyyppinen, ihastuttava, hyvin
feminiininen musta pentu, kaunis pää, ikäisekseen hyvin kehittynyt pää, hyvä eturinta, kaunis ylälinja ja
hännänkiinnitys, liikkuu terveillä askeleilla, lupaava kokonaisuus. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi JUN EH 2. Vielä
hieman ilmavalta vaikuttava nuori nainen, jolla naisellinen pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvin asettuneet korvat,
kallo voisi olla hieman pidempi, erinomainen turkinlaatu, kokonaisuus vielä kovin kapea, hyvä kaula ja ylälinja, saisi
olla kulmautunut edestä paremmin, hieman kapea reisi, hyvin asettunut häntä, erinomainen luonne, etuliike kovin
kapeaa. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Head could have more width & muzzle, good bone &
feet, shoulder & hindquarters could be more angulated, slightly long coupled, coat in excellent condition, pinned
slightly in movement.
CRAB APPLE’S APPLE FIZZ 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 Kaariainen
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK 4. Very well made puppy of good throughout, best of
heads, good depth of muzzle, lovely dark eye and kind expression, good reach of neck, nice layback of shoulder, good
depth of chest with plenty of heart room, well spring ribs, well angulated hindquarters, sound positive mover, to be ultra
critical, would like a fraction shorter loin. Lahti 5.11. Harry Tast. PEK 2 KP. Rungossa nartulle sopivat mittasuhteet,
hyvin kaunis ilme, otsa vielä korostunut, hyvä huulilinja, jalo kaula, erinomaiset kulmaukset & luusto, säännölliset
liikkeet, esiintyy iloisesti. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. PEK 1 KP ROP. Hyvin kaunis pentu, kaunis pää ja ilme,
erittäin hyvä kaula, erinomainen runko, hyvä ylälinja, erittäin hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin,
miellyttävä luonne. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. JUN EH. Ännu mkt valpig tik
bode i rörelse o. stående, ganska bra huvud, ngt klen nosparti, för rak från hals till överlinje, normala vinklar, rör sig
mkt valpigt.
CRAWFORD GIPSY FIANCEE Fin & Est & N Mva 40520/01 s. 15.7.2001 i. Lynwater Hazelnut e. Crawford
Gipsy Rose kasv. Irja Poikolainen ja Teija Poikolainen-Däüber
Näyttelyt: Valkeala 5.3. Paavo Mattila VAL ERI 1 PN4. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kaunis pää ja ilme, erittäin
hyvä kaula, sopusuhtainen runko, hieman korkealla kannettu häntä, hyvät raajat, kaunis karva, liikkuu hyvin,
miellyttävä luonne.
CRAWFORD GIPSY ROSE 30817/96 s.07.05.1996 i. Lynwater Forecaster e. Crawford Geisha Girl kasv. Irja
Poikolainen ja Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja. VAL ERI 3. Riktigt fin tik med feminint huvud, för hals lite rak i
överarmen, kompakt välbyggd kropp, goda vinklar bak, rör sig väl, god benstomme. Helsinki KV 21.5. Pam Blay,
Iso-Britannia VET EH 2. A mature bitch of nine who showed and moved well, in very good condition, not showing
her age.
CRAWFORD GRANDIFINA 10490/05 s. 15.10.2004 Crawford Tell Me Rumour e. Crawford Grand Diva kasv. Irja
Poikolainen ja Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN H. Nicely marked head, adequate neck, good bone &
feet, slightly higher over the quarters than the shoulder, needs more muscles in quarters, moved quite close behind.
CRAWFORD GRANDIINA 10492/05 s. 15.10.2004 Crawford Tell Me Rumour e. Crawford Grand Diva kasv. Irja
Poikolainen ja Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK. Feminine head, needs more width throughout, good
shoulder placement, good depth to body, needs more bone, very happy mover.
CRAWFORD GLOWING STAR 25907/02 s.03.02.2002 i. Lynwater Hazelnut e. Crawford Glowing Sunset kasv. Irja
Poikolainen ja Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Valkeala 5.3. Paavo Mattila AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Kaunis narttu, hyvänmallinen, kaunisilmeinen
pää, erinomainen kaula, hyvä, sopusuhtainen runko, erittäin hyvät raajat, tyylikäs ylälinja, hyvä suora karva, liikkuu
hyvin, miellyttävä luonne.
CRAWFORD SWEET STAR 16409/03 s.23.01.2003 i. Lynwater Pole Star e. Crawford Sweet Chocolate kasv. Irja
Poikolainen ja Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Valkeala 5.3. Paavo Mattila AVO H. Hyvä narttu, joka voisi olla vieläkin linjakkaampi, hyvä pää ja kaula,
sopiva, vahva runko, ylälinja voisi olla parempi, saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä karva, voisi liikkua
tehokkaammin, miellyttävä luonne.

CRAWFORD TAKE A LOOK 28764/00 s. 10.6.2000 i. Lynwater Forecaster e. Fin Mva Crawfort Talk To Me kasv.
Irja Poikolainen ja Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Mikkeli 5.5 Annaliisa Heikkinen. AVO ERI 1 PN 1 VSP SERT. Erittäin hyväntyyppinen & -kokoinen
narttu, jolla kaunis ylälinja & erittäin hyvät mittasuhteet, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja
otsapenger selvempi, kaunis kaula, erinomainen etuosa & runko, hyvä takaosa, liikkuu hieman ahtaasti takaa, hyvin
edestä, kauniit sivuliikkeet, erinomainen luonne. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. AVO ERI 1 PN 2. Erittäin
hyvä tyyppinen, sopivan kokoinen, sopusuhtainen, kaunis pää ja kaula, vahva selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät
etu- ja takakulmaukset. Hyvä turkki, kauniit liikkeet.
CROWNMAPLE ESMERALDA 40482/04 s.14.01.2004 i. Dior e. Crownmaple A’Gipsy Girl kasv. Kaja Vahtramae
Näyttelyt: Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi JUN H. Hyvän luuston omaava nuori nainen, jolla melko hyvä pää, oikea
purenta, hyvin asettuneet korvat, rinnansyvyys riittävä, koira antaa seistessä hieman matalaraajaisen vaikutelman, lyhyt
pysty lantio, etuliike kapeaa, takaliike hieman sidottua, erinomainen karvanlaatu, koira tarvitsee aikaa ja
kehätottumusta. Hamina KV 22.5.Marija Kavcic, Slovenia. JUN EH. 1 year, good in type, excellent head and
expression, dark, soft eyes, correct bite, good ears, good shape of neck, bit throaty, too long body with rising top line,
good front angulations, higher in hocks behind, low set tail, good movement, nice coat, good temperament. Kotka 18.19.6. Ann Long-Doyle, Irlanti. NUO EH 1. An attractive young bitch with feminine expression, pleasing dark eye,
correct scissors bite, well placed shoulders, good bone, lack drive on today on the movement. Kotka 10.-11.9. Harri
Lehkonen. NUO H. Pienehkö nuori narttu, lyhytlinjainen pää, hieman matalaraajainen, melko lyhyt rintakehä,
oikealaatuinen turkki, esiintyy iloisesti, melko ahtaat ja tehottomat takaliikkeet.
CUCCIOLANDIA CANDYGIRL 43212/04 s. 25.8.2004 i. Fin Mva Northworth Atrue Ashgrove e. Jewel kasv. Heli
Lindholm
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia, JUN H. Pretty Headed bitch, good bone, would like more
length of neck & shorter in back, good turn of stifle & spring of rib, a little erratic on the move but appeared to more
time.
CUCCIOLANDIA PRINCESSTORY 43210/04 s. 25.8.2004 i. Fin Mva Northworth Atrue Ashgrove e. Jewel kasv.
Heli Lindholm
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Very pretty feminine head, good expression, would
prefer more bone & substance, shoulders & hindquarters could be slightly more angulated, good depth to chest, moves
soundly & slightly close behind, would prefer more drive. Valkeakoski 13.-14.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi,
JUN H. Feminint huvud, bra hals, ngt lång rygg, bra svansansättning, bra kropp, utm. vinklar, kunde ha bättre rörelser
fram och bak och bättre rygglinje i rörelser. Aura 13.-14.8. Christen Lang, Norja. JUN EH 4. Välskuret huvud, kunde
önska lite mer hals och bättre vinkel i skuldra och överarm, god rygg, fallande i korset, välutvecklad bröst för åldern,
god benstomme & goda tassar, rör sig väl, god temperament. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN H.
Pretty head, good neck & shoulder, good bone, neat feet, good top line, good bend of stifle, lacking in coat, movement
was rather erratic, needs more ring training. Kotka 18.-19.6. Ann Long-Doyle, Irlanti. JUUN ERI 3. Promising young
bitch, very pleasing head type, well-balanced, strong bone, well-angulated, good feet, moved soundly, after settling
down.
DAMIRAZIN BIKKU-BIMU Fin Jva 29194/99 s. 21.5. 1999 i. Fin Mva Est Mva V-94 LtuV-99 Ltu Mva BLR Mva
Kans Mva Fools Alibaba e. De Brightdale’s Break My Heart kasv. Eija Tuominen
Näyttelyt: Näyttelyt: Ruovesi 28.3. Soile Bister AVO H. Vahvaluustoinen, kaunislinjainen narttu, joka voisi olla
hieman raajakkaampi, kaunis pää, melko hyvä ilme, hyvä rungon muoto, joskin hieman tukevassa kunnossa tänään,
hyvät kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu leveästi edestä, erinomainen luonne. Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila. KÄY
H. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet, hyvän mallinen, feminiininen pää, hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä,
erittäin hyvä runko, sopiva luusto, riittävästi kulmautunut takaosa, hyvälaatuinen turkki, on tänään pulskassa kunnossa
ja liikkuu sidotusti takaa, minkä takia palkintosija putoaa, miellyttävä luonne.
DANAZAN NIENNA 31368/04 s. 4.6.2004 i. Norvale Excalibur e. Fin Mva Cockhill Danish Memories kasv. Mia
Kyrölä
Näyttelyt: Punkaharju 20.3. Jorma Silta JUN ERI 2. Mittasuhteiltaan oikea, vielä hieman kehittymätön nuori narttu,
sen pään linjat ovat oikeat, hyvä kaula ja selkä, rintakehä ei ole vielä valmis, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, kiva
luonne, hyvät liikkeet. Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto JUN EH 3. Kooltaan ja mittasuhteiltaan sopiva
juniorinarttu, jalo pää, vahva selkä, vielä kapea rintakehä, hyvät takaraajat, liikkuu hyvin, vielä pentukarvassa.
Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia. JUN EH 2. Stighty lighter female, enough strong head, good top line,
correct angles, the coat not completely right at the moment. Pieksämäki 27.8. Tarja Hovila JUN EH 3. Erittäin
hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea nuori narttu, jolla feminiininen, hyvänmallinen pää, otsapenger voisi olla
selvempi ja kuono-osa saisi täyttyä, riittävä kaula, etuasentoiset lavat, ikäisekseen riittävä runko, sopiva luusto, erittäin

hyvin kulmautunut takaosa, hyvä hännänkiinnitys, hyvät käpälät, liikkuu hyvin takaa, edestä vielä löysästi ja askel voisi
olla pidempi, hyvälaatuinen turkki, miellyttävä luonne, kilpailuluokassa ärähti ja yritti näykkäistä tuomaria!
EBONY BLACK PETRS DK07802/2005 s.17.10.2004 i. Doubtless Black Petrs e. Toya In Red Black Petrs kasv.
Peter Studenik
Mikkeli 7.8. Jorma Silta. JUN EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, hieman pienikokoinen narttu, sillä on riittävä nartun pää,
moitteeton ylälinja, rinta ei ole vielä valmis, hyvät raajat, kaunis turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet.
ELMERS GOLDMINE I’M SO BLACK 15744/04 s.23.02.2004 i. Flyers After Math e. Emmaboda Miracle kasv.
Helena Partanen
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo JUN EH 3. Hyvin feminiininen, 11 kk, terverakenteinen, tasapainoinen
nuori narttu, miellyttävä pää, riittävä luusto, tasapainoiset kulmaukset ja vaivattomat liikkeet, hyvin lupaava
kokonaisuus, hieman lyhyt kaula ja etuliikkeet tarvitsevat vielä ulottuvuutta, miellyttävä luonne. Tampere KV 20.3.
Erica Thomas-Howe, Australia JUN ERI. 9 months, black bitch of typical appearance, good head, moved soundly, in
good coat, would like slightly darker eye, nice bitch. Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola JUN EH. Erittäin hyväntyyppinen,
feminiininen pää, hieman luisu kallo, riittävä kaula, hyvä ylälinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ikäisekseen,
vielä aavistuksen kapea edestä, hyvin kehittynyt runko, hyvä reisi, seisoo hieman takaraajat allaan, liikkuu hyvällä
askeleella, joskin voisi kantaa itsensä hieman ryhdikkäämmin liikkeessä, kaunis turkki, miellyttävä luonne. Maalahti
16.4. Merja Järnstedt JUN EH 3. Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä, ilmeikäs pää, riittävä luusto ja
takaraajojen kulmaukset, hieman suorat olkavarret, minkä vuoksi liikkeessä eturaajojen askel on melko lyhyt, liikkuu
hyvin takaa, hyvä turkinlaatu. Närpiö 12.6. Cristian Vantu, Romania JUN EH 4. Should have better proportions
between head and body, good front, should have longer neck, excellent ribcage, wide loins, good croup, quite good
angulations, should have longer steps in movement.
ELMERS GOLDMINE INKA DINKA DOO 15745/04 s. 23.2.2004 i. Flyers After Math e. Emmaboda Miracle
kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo JUN EH. Erittäin hyväntyyppinen, feminiininen, 11 kk narttu, miellyttävä
pää, hyvä luusto, kaunis ylälinja, erinomainen karva, vaivattomat liikkeet, mutta hieman lyhyt etuaskel. Tampere KV
20.3. Erica Thomas-Howe, Australia JUN ERI 3. 1 years old black bitch of typical appearance, good coat, good head,
moved soundly and with good topline, a little naughty but a nice bitch. Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola JUN EH 2.
Erittäin hyväntyyppinen, miellyttävä pää, riittävä kaula, hyvä ylälinja, vielä hieman kapea edestä ja seisoo aavistuksen
ranskalaisittain, hyvä luusto ja käpälät, hyvin kehittynyt runko, leveä reisi, takakulma voisi olla selvempi, liikkuu
hyvällä askeleella, erinomainen turkki, miellyttävä luonne. Kokkola 22.5.Harry Tast JUN ER 3. Jäntevä ja
tasapainoinen juniori, hyvin kaunisilmeinen narttumainen pää, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, hieman luisu lantio,
oikea karvan laatu, seisoo ja liikkuu hyvin raajoillaan. Närpiö 12.6. Cristian Vantu, Romania. JUN ERI 1. Good
proportions, nice expression, good front, good top line, quite good ribcage, good angulations, well-balanced, good
movement.
ELMERS GOLDMINE IT’S MY OLGA 15742/04 s.23.02.2004 i. Flyers After Math e. Emmaboda Miracle kasv.
Helena Partanen
Näyttelyt: Närpiö 12.6. Cristian Vantu, Romania. JUN ERI 2. Good proportions, good head, front, neck and topline,
should have longer upperarm, moves well. Nurmo 13.8. Niels Brandstrup, Norja JUN EH 2. Very good type, very
nice head, showing very well, should have straighter top line and flater croup, good bones, rather short step, well
showed. Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska. NUO EH 1. Well matured bitch of good size, with nice
feminine head & good exc., good length of neck and level top line, a bit upright in hidq., good legs & feet, a nice coat
texture, good mover. Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali NUO EH 1. Nice head with good proportions of
skull & muxxle, ears are well placed, good top line, good bone, good angulations, typical coat, in movement slightly
opens elbows.
EMBA’S BLUE HEAVEN S55290/2001 s. 23.10.2001 i. Diamonhill’s Superman e. Love Cox’s Snow Flower kasv.
Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO EH. Hyvin kaunispäinen, feminiininen, ilmeikäs 4 v. narttu, jolla
melko alhainen korvien kiinnitys, pitkä, joskin melko kapea kaula, riittävä eturinta, kaunis ylälinja, polvikulma saisi
olla selvempi, hyvä rungon syvyys ja leveys, eturinta puuttuu, hyvä karvanlaatu, hieman kapeat etuliikkeet ja askel saisi
olla joustavampi.
EMBA’S MISS ROSA MUNDA 40138/04 s.07.05.2002 i. S Mva Westerner Still Of The Night e. Raccoon’s Piiiip
Upsis kasv. Mats Berggren
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO EH. Hyvin kaunis pää ja oikeailmeinen, oikean kokoinen narttu, hyvä
luusto ja tassut, hyvä eturinta ja kulmaukset, oikean kaareutuneet kylkiluut, hieman pitkä lanneosa, hyvä ylälinja, hyvät

takakulmaukset, liikkuu hieman laiskasti, mutta terveellä askeleella, etu- ja takapää eivät aivan tasapainossa, miellyttävä
kokonaisuus. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO ERI 3. 3 years, blue roan bitch of typical
appearance, pleasing head, good legs and feet, a little out of coat, moved out well. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi
AVO H. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen, melko hyvä pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula,
rinnansyvyys riittävä, ylälinja ei aivan korrekti, saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa, kapeahko reisi,
koira esitetään kovin kevyessä kunnossa tänään, liikkuu edestä melko kapeasti ja hieman lyhyellä askeleella.
Tervakoski 4.-5.6. Sandra Mashford, Australia. AVO ERI 2. Excellent breed type and balance, pleasing head,
lovely eye, good fore- and hindquarters, excellent movement. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia AVO EH.
Strong head, good width to muzzle, good length of neck but would prefer more angulations to shoulder, lovely legs &
feet, slightly long in loin, would prefer more width to hindquarters & more angulations, moved or but a little close
behind. Kotka 18.-19.6. Ann Long-Doyle, Irlanti. AVO ERI 1 PN 2 SERT. Well proportioned, good strong bone, well
balanced head, good angulations, well laid back shoulder, good strong even top line, moved well. Valkeakoski 13.8.
Ann-Christin Johansson, Ruotsi, AVO ERI 3. Väl balanserat tik med vackert huvud och uttryck, bra hals, väl
placerade skuldror, välkroppat, prima vinklar, utm. rörelser när hon vill, utm. pälskvalitet. Aura 13.-14.8. Christen
Lang, Norja. AVO ERI 3. Välskuret huvud, god hals, god överlinje, tillräcklig bröst, god benstomme, kunde visa sig i
rörelse lite bättre, god päls, trevlig temperament. Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. AVO ERI 3. Hyvä luustoinen,
sopivan kokoinen narttu, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, selkä ja rintakehä, hyvin kulmautuneet oikea-asentoiset raajat,
liikkuu hyvin. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO H. Good depth of muzzle, dark eye, good bone &
body, moved soundly, roaching slightly over the croup when moving.
EMMABODA CATWALK 44167/03 s.19.10.2003 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga Kilponen
Näyttelyt: Maalahti 16.4. Merja Järnstedt JUN EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä
luusto sekä kulmaukset, hyvä turkinlaatu, kauttaaltaan vielä hieman kapea, erittäin kauniit sivuliikkeet. Seinäjoki 22.10.
Alex Krasilnikoff, Tanska. AVO ERI 3. Well matured bitch with nice feminine head & good expression, good length
of neck, well layed shoulders, level top line, a little loosed on a tail, good coat texture, sound mover. Seinäjoki 23.10.
Diogo Ramalho, Portugali AVO ERI 3, head with good points & nicely round, good proportions in head & skull, nice
length of ears, good top line, good bone, good angulations, need a bit more training in a ring.
EMMABODA DUBLETTE 11765/05 s. 19.12.2004 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga Kilponen
Näyttelyt: Oulu 1.-2.10. Marjo Jaakkola. JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, melko hyvä pää, hyvä
kaula, hieman etuasentoiset lavat, riittävä eturinta, hyvä luusto ja runko, purenta ei aivan moitteeton, liikkuu riittävällä
askelpituudella halutessaan, tarvitsee vielä kehätottumusta, kaunis turkki. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard,
Sveitsi. JUN EH. 11 months old, black and tan, feminine head, slightly heavy in skull, level bite, could have a longer
neck, slightly over weight, excellent cat feet, nice temperament, needs some ring training.
EMMABODA MIRACLE 36235/02 s.26.07.2002 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga Kilponen
Näyttelyt: Teuva 11.6. Paavo Mattila. KÄY ERI 3. Kaunispäinen narttu, miellyttävä ilme, erinomainen kaula,
aavistuksen suora edestä, runko voisi olla hieman lyhyempi, hyvä ylälinja ja takaosa, erinomainen karva, liikkuu hyvin,
miellyttävä luonne.
FENBROOK AND I LOVE HER 29603/03 s. 6.6.2003 i. BaltV-03 Fin Mva Est Mva Claramand For Sure e. Margate
Collection kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Hollola 7.5. Paula Heikkinen-Lehkonen. AVO ERI 2. Kookkaanpuoleinen, voimakas narttu, hieman pitkä
runko, varsinkin lanneosa, pitkä pää, jossa hyvä profiili, hieman pysty olkavarsi, hyvä takaosa, hyvä turkki.
FENBROOK THAT´S MY GIRL 23537/04 s. 6.4.2004 i. Fin & Est & Lv & Ltu & I & Lux Mva Shavian Hey Presto
e. Margate Up For Sure kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia JUN ERI 4. 1 year, black bitch, pretty bitch, well
balanced, moved sound, pleasing head, excellent feet, nice typical bitch. Mäntsälä 3.4. Pirkko Konttinen JUN ERI 1
PN3. Erinomainen pää ja ilme, kaunis kaula ja hyvä ylälinja, hyvät raajat ja käpälät, hyvä karva. Sipoo 24.4. Jorma
Silta JUN ERI 1 PN2 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, pienehkö sopusuhtainen narttu, sillä on oikea nartun pää, hyvä
kaula, samoin selkä, riittävä rinnansyvyys, sopiva luusto, olkavarsi voisi olla pidempi, kaunis turkki, kiva luonne,
liikkuu oikein. Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila. JUN ERI 2. Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen feminiininen
narttu, jolla on miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvinkehittynyt runko, sopiva luusto, oikea ylälinja ja
hännän kiinnitys, hieman lyhyt pysty olkavarsi, muuten sopusuhtaisesti kulmautunut, kaunis turkki, jossa oikea laatu,
liikkuu hyvin. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. JUN ERI 2. 1 year old black cockerbitch, still developing,
feminine well shaped head, scissors bite, nice neck, would like a bit better laid back shoulder, well developed body for
her age, well angulated behind, a little french in front, moves in the right pattern, ok stability for her age, nice coat and
temperament. Mikkeli 5.5 Annaliisa Heikkinen. JUN ERI 1 PN 2 VASERT. Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu,
hyvä kallo, kuono-osa saa vielä täyttyä, kaunis kaula, riitt. kulm. edessä & takana, hyvä runko, hyvät mittasuhteet,

liikkuu & esiintyy hyvin, erinomainen turkin laatu, miell. luonne. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. JUN ERI 2.
Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko, sopusuhtainen, hyvä luusto, hyvä pää, kaunis ilme, hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja
rintakehä, hyvä takaosa, erinomainen turkki, hyvät liikkeet. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia JUN ERI 1.
Very feminine bitch of a year with a good neck, shoulder, top line and tail set, good bone and feet, pretty head.
Hamina KV 22.5. Marija Kavcic, Slovenia. JUN ERI 1. 1 year, good in type, excellent head, very cark eyes, correct
teeth, long ears, well-set, clean neck, excellent body, strong bones, well-balanced movement, good tail carriage,
excellent coat, happy temperament. Lammi 11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi JUN EH 1. Bra huvud & uttryck,
tillräcklig hals, bra överlinje, god benstomme med normala vinklar, rör sig spänstigt, god pälskvalitet, välvisad.
Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Sweat head, slightly long in foreface, excellent bone, legs &
feet, slightly long in ribcage, good overall outline, lovely width to hindquarters, moved with drive. Rusko 18.6. JUN
EH 3. Fem. välskuret huvud, vällagd skuldra, utm. förbröst & överarmsvinkel, ngt långt ländparti, utm. kors & bakställ,
rör sig fritt & glatt, fortfarande ullig päls. Vantaa 23.7. Kirsti Louhi EVA. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen
narttu, jolla melko hyvä pää, hieman pyöreät tummat silmät, oikea purenta, hyvä kaula, säkä ja ylälinja, hieman lyhyt
olkavarsi, melko hyvä karvanlaatu, runsas turkki ikäisekseen, voisi liikkua pidemmällä etuaskeleella, taka-askelmitta
riittävä ja avoin, toivoisin hieman enemmän raajakorkeutta, erinomainen luonne, koira kerittää vas. etujalkaansa
ajoittain, liike ei aivan puhdasta. Mikkeli 7.8. Jorma Silta. NUO ERI 1 PN 1 VSP SERT. Mittasuhteiltaan oikea,
sopusuhtainen nuori narttu, sillä on muuten hyvä pää, mutta kallo-osa hieman taakseviettävä, kiinteä selkä, riittävän
hyvä rintakehä, hyvä luusto, olkavarsi voisi olla pitempi, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, hyvä luonne, liikkuu
oikein. Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. NUO ERI 1. Kauniissa kunnossa esitetty ikäisekseen hyvin kehittynyt
nuori narttu, hyvä pää, kaula ja rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä turkki, liikkuu hyvin. Porvoo 10.9. Jouko
Leiviskä NUO ERI 1 PN 3 SERT. Seistessään itsestään erittäin kauniin kuvan antava, hyvin rodunomainen
kokonaisvaikutelma, eo. luusto, eturinta. Hieman kevyt kuono-osa, kauniit tummat oik. muot. silmät, eturaajat voisi olla
suora., hyvä leveä reisi, hyvät matalat kintereet, e.o. käpälät, liikkuu e. o. takaa, etuliikkeet voisivat olla tehokkaammat.
Orimattila 24.9. Arja Koskelo. NUO ERI 1 PN 1 VSP SERT. Erittäin hyväntyyppinen, tiivis ja hyväluustoinen
feminiininen narttu, jolla miellyttävä pää, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, upea karva, eturinta saisi olla
selvempi ja antaa liikkeissä hieman matalaraajaisen yleisvaikutelman, liikkuu terveellä, mutta hieman liian lyhyellä
askeleella, tiptop näyttelykunnossa. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia NUO ERI 3. Very pretty little bitch,
nice expression, good reach of neck & layback of shoulder, wheat light feet, nicely ribbed up, good quarters, moved
soundly, just moving slightly close behind. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlo Saevich, Argentiina NUO ERI 3.
Female of excellent size, very good head and eyes, good reach of neck, exc. top line and hindquarters, could be softer in
body, excellent temperament. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi NUO ERI 1 PN 4 SERT. Vackert helhet stående,
fem. huvud, utm. uttryck, bra bett, utm. hals, överlinje, välvinklad, bra utvecklad förbröst för åldern, utm. benstomme,
kunde röra sig med bättre steglängd fram, bra bak, behöver strama up sig, mkt tilltalande stående. Helsinki KV PMV–
05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. NUO ERI 2. Mkt snygg tik, underbart huvud och uttryck, snygg hals och
överlinje, ganska bra vinklar både fram och bak, rör sig med typisk drive och visar glädje.
FINEMOON HAKUNA MATATA 18339/04 synt. 21.2.2004 i. Fin Mva Dk Mva EstV-01 Kans Mva Est Mva V-01
V-02 Mva (N) N Mva V-03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo JUN ERI 1 PN4 VASERT. Erinomainen tyyppi, melko hyvä pää, hieman
kaulanahkaa, voimakas eturinta ja kulmaukset, hyvä luusto ja tassut, liikkuu erittäin hyvin pitkällä ja tehokkaalla
askeleella, vielä nuoruuden pehmeyttä, hyvin alhainen korvien kiinnitys, erittäin lupaava kokonaisuus. Hämeenlinna
16.4. Tarja Hovila. JUN ERI 1 PN 1 VSP SERT. Kaunislinjainen jun. narttu, jolla oikeat mittasuhteet, jalo
feminiininen pää, jossa kuono-osa saa vielä täyttyä, hieman etuasentoiset lavat, erinom. kulmautunut takaosa, hyvin
kehittynyt runko, eritt. hyvät raajat ja luusto, erinom. takapotku liikkuessa, hieman vielä löysyyttä etuliikkeessä,
oikealaatuinen, upea turkki, erit. lupaava. Halikko 15.5. Markku Santamäki. JUN ERI 1 PN 2 SERT. Sopivan
kokoinen, erittäin hyvin rakentunut, kohtalaisen hyvä pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja otsapenger jyrkempi,
erinomainen ylälinja ja liikkeet, käyttäytyy hyvin. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia NUO EH 2. Would
prefer more width in muzzle, eyes slightly loose, excellent neck, layback of shoulders & upper arm, good bone, well
sprung ribs but slightly long coupled, excellent turn of stifle, moved very soundly with drive.
FINEMOON HUNGRY FOR LOVE 18340/04 synt. 21.2.2004 i. Fin Mva Dk Mva EstV-01 Kans Mva Est Mva V-01
V-02 Mva (N) N Mva V-03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Finemoon Worldwide Love Kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia JUN ERI 1 PN3 SERT. 1 year, blue roan bitch, very
happy disposition, well balanced, moved well, pleasing head, would like to see better coat presentation, of very typical
appearance. Helsinki KV 21.-22.5. Pam Blay, Iso-Britannia JUN ERI 2. Pretty bitch, but he kind eye, good neck,
coat in excellent condition, held top line on the move, nice type. Rauma 4.6. Wim Wellens, Alankomaat NUO ERI 2.
15 months, blue roan, typical bitch, with pleasing head & expression, good top line, well bodied correct angulations part
& back, would prefer a little bit length in legs, typical coat, strong bone & compact feet, goes with good drive, happy
temperament. Tervakoski 5.6. Sandra Mashford, Australia. NUO ERI 2. Good breed type, excellent balance,
pleasing head and expression, good top line, bone and feet, good in movement. Kellokoski 12.5. Sue Kettle Iso-

Britannia NUO EH. Balanced head but slightly loose eye, good bone & feet but would prefer more length to leg, good
neck & shoulders, slightly long coupled, well muscled hindquarters, moved with level top line but slightly close behind.
Tuusula 2.7. John Thirwell, Iso-Britannia. NUO EH 2. Pleasing type, with good head proposition, but I would like
tighter eye, good neck & shoulder, could have better feet, well-ribbed body, I would prefer little more length of leg for
balance, a little weak in hind movement, needs more coat.
FINEMOON LITTLE LOVE Fin Mva 44566/93 s.09.08.1993 i. Fin & Est Mva Wedelta’s Ibsen e. Finemoon Break
Every Rule kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila. VER ERI 1 PN 3 ROP-VET. Erinom. tyyppi ja mittasuhteet, erit.
nuorekkaassa kunnossa oleva, kohta 12-vuotias, narttu, jolla on feminiininen hyvä mallinen pää, hieman niukasti
kulmautunut edestä, hyvä kaula ja ylälinja, sopusuhtainen runko ja luusto, oikea hännän kiinnitys, erinom. takaosa,
liikkuu vieläkin maatavoittavalla, vetävällä askeleella ryhdikkäästi. Halikko 15.5. Markku Santamäki. VET ERI 2
PN 4 ROP. Sopivan kokoinen mittasuhteiltaan, oikein rakentunut, näyttävä ylälinja, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset,
hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin, reipas, pirteä veteraani. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia VET ERI 1,
VSP-VET. Very balanced cocker, sweat head but would prefer more muzzle, good neck & shoulders, straight front with
good feet, well sprung ribs & short coupled, superbly wide well muscled hindquarters, excellent mover with good top
line, in superb condition for 12-years.
FINEMOON TINY LOVE 24243/97 s.22.11.1996 i. Carrier Exciting Dream e. Finemoon Imagination kasv. Hanna
Nyman
Näyttelyt: Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila. VET EH 2. Erinom. tyyppi ja mittasuhteet, feminiininen vet. narttu, jolla
on melko hyvä pää, riittävä kaula, niukat etukulmaukset, hyvä runko, luusto ja käpälät, oikea hännän kiinnitys, lyhyt
etuaskel, liikkuu ryhdikkäästi ja iloisesti, erinom. kunnossa ikäisekseen, oikea turkin laatu. Halikko 15.5. Markku
Santamäki. VET ERI 1 PN 3 VASERT ROP-VET. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan erittäin hyvä, hyvä pää ja kaula,
hyvä luusto ja oikea rintakehän muoto, erinomainen hännänheiluttaja, hyvä turkki, kaunis väritys, hyvät liikkeet, joskin
voisivat olla rennommat. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia VET EH. Head a little wide in skull, good
straight front with lovely bone & feet, would prefer a little layback of shoulder, well sprung ribs, well muscled
hindquarters but would prefer more angulations, moved soundly but would prefer more drive.
FINEMOON WORLDWIDE LOVE Fin Mva 29876/99 s.08.05.1999 i. Fin & SU(u) Mva Finemoon Unlimited e.
Finemoon Light Cream kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo VAL ERI 1 PN2 VACA. Hyvin feminiininen, kaunispäinen ja –ilmeinen
narttu, jolla hyvin alhainen korvien kiinnitys, hieman lyhyt kaula, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset, oikea koko,
erittäin hyvät sivu- ja takaliikkeet, hieman kapea edestä, hyvin linjakas ja erinomainen kokonaisuus.
FINNSTONE´S COLLECTING GOLD 10287/04 s. 23.10.2003 i. Vitahotellets Aragon e. Margate Take Your Pick
kasv. Pia Heikkinen
Näyttelyt: Tuusniemi 18.2. Markku Santamäki. AVO EH. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltana neliötä lähentelevä,
sievä pää, mutta kuono-osa saisi olla vaikuttavampi, sopusuhtainen luusto ja hyvät raajojen kulmaukset, tasapainoiset
liikkeet.
FINNSTONE’S ETERNAL FLAME 14892/05 s. 29.12.2004 i. Isbahan’s Luxury Look e. Merazure Perfect Dream
kasv. Pia Heikkinen
Näyttelyt: Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. JUN EH. Female of very good type, ex.
size, very good head, good ribcage hindquarters, good markings, I would prefer better balance between height and
length, good temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. JUN EH. Acceptabelt
huvud, mkt lång i nospartit, fattas ngt stopp huvudet också, mkt smalt, bra hals och överlinje, för brant i sin skulder, ngt
tunn benstomme, välvinklad bak, acceptabla rörelser
FINNSTONE´S FANTASTIC FIGURE 42015/05 s. 30.5.2005 i. BaltV-03 Fin Mva Est Mva Claramand For Sure e.
Finnstone’s Black Belvet kasv. Pia Heikkinen
Näyttelyt: Tuusniemi 18.2. Markku Santamäki. PEK 3. Sopivankokoinen, ehkä tässä kehitysvaiheessa hieman
pitkärunkoiselta vaikuttava, kohtalaisen hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, hieman etuasentoiset lavat, oikea
rintakehän muoto, hyvä pitkä oikea-asentoinen lantio, reippaat iloiset liikkeet.
FLYERS ALL RIGHT 30135/01 s.19.05.2001 i. PMV-99 Flyers You Know e. Usemade Oh It’s Me kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila AVO ERI 1 PN2. Kaunis narttu, jolla hyväilmeinen ja kaunis pää, hyvä
kaula, erinomainen runko ja luusto, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvä takaosa, hyvä karva, liikkuu hyvin, eturintaa voisi
olla hieman enemmän, seistessä erittäin kauniit ääriviivat, miellyttävä käytös. Maalahti 16.4. Merja Järnstedt AVO

ERI 1 PN1 ROP. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, hyvärakenteinen narttu, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä
turkki, tasapainoiset liikkeet. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia AVO ERI 1 PN 4. Lovely balanced head &
tight dark eye, good length of neck into well laid shoulders, excellent bone & substance, lovely tight feet, well sprung
ribs but carrying a little too much weight, well muscled & angulated hindquarters, moved very well with lovely
personality. Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi AVO ERI 2 PN 3. Mycket vacker tik, läckert huvud, vällagd
skuldra, Utm. förbröst & överarm, välkroppad, men ngt överviktig, utm. proportioner, utm, kors & bakställ, utm.
rörelser. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti. AVO ERI 1 PN 1 VSP CACIB. I would prefer deeper foreface, too
upright in shoulder, good top line, would like more angulations in the hindquarters, good body proportions, good tail
set, very unsettled in the move, movement ok. Kihniö 6.8. Marjo Jaakkola. AVO ERI 1 PN 1 ROP. Erittäin hyvän
tyyppinen, feminiininen, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat hyvin kehittynyt eturinta,
sopiva luusto, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne, kaunis hännänkanto. Äetsä 17.9. Rita Kadike-Skadina,
Latvia. AVO ERI 1 PN 2. Nice feminine female, good proportions conditions and size quality, strong neck, back loin
and croup, correct tail, excellent chest, good forechest, well angulated, excellent movement. Hyvinkää 18.9. Vera
Smirnova, Viro. AVO ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu, hyvä luusto ja koko, kaunis pää, hyvät
kaula, säkä ja selkä, hyvä eturinta ja runko sekä takaosa, hyvän laatuinen turkki, mitä saisi olla enemmän, erinomaiset
liikkeet. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI 2. Good depth of muzzle, nice outline, good shoulder
placement, good bone, short coupled, good angulation in rear, moved soundly. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos
Saevich, Argentiina. AVO ERI. Female of excellent size, exc, head, well laid shoulders, exc. ribcage,, I would prefer
better balance between height and length, exc. temperament, moves with drive. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte
Finnich Pedersen, Tanska. AVO EH. Ganska god typ, ngt högtställd, bra fem. huvud, bra hals o. Överlinje, ngt för
kort överarm, smal i sin rörelse fram, inte i särskild, bra päls, prima rörelser.
FLYERS BABY DOLL 42443/01 s. 16.07.2001 i. Norvale Whizz Kid e. Flyers Xtra Proof kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO ERI 4. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää, erinomainen runko,
rintakehän leveys, syvyys ja eturinta, erinomaiset mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, esitetään melko tuhdissa
kunnossa, liikkuu terveellä askeleella, tasapainoinen kokonaisuus. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO
EH. Pleasing head & outline, good general construction, good bone, would like tighter feet, moved happily.
FLYERS CALL ME HOOLIGAN 45215/05 s. 3.5.2005 i. Astrawin Action Man e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK 3 KP. Very much a baby, but lovely construction
throughout, well balanced head, kind eye and expression, good depth of chest for her age, excellent legs and feet, good
ribs, well rounded hindquarters, very sound, positive mover for so young.
FLYERS FANNY TAN 29553/02 s.11.5.2002 i. Roamer’s Chocolate Heart e. Flyers Zz Top kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti AVO EH 3. Vahvarakenteinen, hyväluonteinen narttu, hyvä pää,
hyvät pitkät korvat, oikea ilme, hyvä ylälinja, kapea edestä ja seisoo mielellään ranskalaisittain, hyvä takaosa, erittäin
vahvarunkoinen, hyvä väritys ja hännänkäyttö. Viitasaari 24.4. Markku Santamäki AVO EH 3. Hyvänkokoinen,
mittasuhteiltaan hyvä, hyvä pää, joskin otsapenger voisi olla hieman jyrkempi, runsaat tan-merkit, hyvä luusto, runko,
raajat, erinomainen kokonaisuus, joka kuitenkin voisi liikkua näyttävämmin. Oulu 7.-8.5. Rita Kadike-Skadina,
Latvia. AVO EH 1. Strong enough female in good condition, correct head, strong neck, strong enough back and loin,
medium angulated, chest is wide enough but should be deeper and need more fore chest, a little bit soft in pasterns, a
little bit narrow movement behind, too short steps. Lapinlahti 22.5. Annaliisa Heikkinen AVO EH 2. Hyvän
tyyppinen, sopusuhtainen narttu, kuonon ja kallon ylälinjat saisi olla yhdensuuntaisemmat ja kuono-osa voimakkaampi,
kaunis kaula, hieman etuasentoiset lavat, tiivis runko, riittävät takakulmaukset, hyvän laatuinen turkki, saisi liikkua
pitemmällä askeleella ja olla reippaampi. Nurmes 12.6. Javier Sanchez Fernandes, Espanja AVO ERI 2 PN 3.
Correct feminine head, but the stop should be better, good neck, good angulations behind, but should be shorter in loin,
good substance in body, back end and tail set should be better in movement, moves very well. Nurmo 13.8. Niels
Brandstrup, Norja AVO H, good type, mainly because of the top line is far from the top line and the tail I too high on
the back, very nice head, good neck, lack of fore chest and the front should be laid much more back, strong legs, little
bit too curly coat, rather sort step. Äetsä 17.9. Rita Kadike-Skadina, Latvia. KÄY ERI 1 PN 3 SERT. Nice strong
female, good conditions and prop, correct head, strong neck, back should be stronger, good chest, strong loin and croup,
well angulated, a little bit close rear movement, a little bit short rear steps. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro.
KÄY ERI 1 PN 4 SERT. Erittäin hyvän tyyppinen, tyylikäs, kaunis tan-väri, ilmeikäs pää, hyvä ylälinja, eturinta saisi
olla leveämpi, hyvä rintakehä, takaosa, vahva selkä, tehokkaat liikkeet, pitkä askel. Orimattila 24.9. Arja Koskelo.
KÄYH EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, kauniin värinen b/t, feminiininen pää ja kokonaisuus, hyvä luusto ja
tasapainoiset kulmaukset, kylkiluut saisivat olla kaareutuneemmat ja turkki kovin kiilloton, liikkuu haluttomasti ja säkä
painuu alas, myös selkälinja saisi olla jämäkämpi, saisi liikkua reippaammin. Hyvinkää 15.10. Carol West, IsoBritannia KÄY EH. Nicely marked black & tan, good reach of neck & shoulder placement, good bone, good top line,
well muscled, moved well.

FLYERS IF YOU LOVE 13588/03 s. 5.1.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Twice A Trick kasv. Paula
Saarinen.
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. AVO ERI. Medium sized, nice temperament, good pigment,
head should in little longer, little long in body. Raahe 29.1. Jorma Silta AVO ERI 2 PN3. Oikeat mittasuhteet,
sopusuhtainen narttu, tyypikäs nartun pää, moitteeton selkä, samoin rinta, sopusuhtainen luusto, jossa riittävät
kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Oulu 7.-8.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia. AVO EH. 2 years 4 months
old female, a little bit light in bones, a little bit narrow in body, head and muscle should be stronger, a little bit short
neck, medium angulated, back should be stronger, need more chest and fore chest, movement should be more free,
correct tail, nice temperament, should be in better condition.
FLYERS JUVENILE 17443/03 . 09.02.2003 i. N & S Mva Caperhill Missing Link e. Flyers Yo-Yo kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Tervakoski 4.-5.6. Sandra Mashford, Australia. AVO ERI ¤. Excellent breed type and balance, pleasing
head and expression, would like more front angulations, good feet, good top line, moved well. Närpiö 12.6. Christian
Vantu, Romania. AVO ERI 3. Good proportion, nice head, good front, quite good ribcage, good angulations, moves
well, coat could be in better condition. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti. AVO EH. A nice flat skull, would like
foreface a little deeper, excellent ears, no power in the hindquarters, would like ribcage more filled, needs more ring
training to move. Valkeakoski 13.-14.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi AVI EH 4. Tik med utm. proportioner,
välformat huvud med bra uttryck, bra kropp, bra hals och rygglinje, prima vinklar, rör sig bra fram, kunde ha bättre
påskjut bak vilket beror på ngt höga has. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi AVO H. Bra huvud, bra uttryck, ngt tunn
I över- och underkäke, bra bett, tillräcklig hals, knappt vinklad ej i päls, välmusklad, behöver mera kropp, rör sig stängt
med korta steg, omogen för klassen. Porvoo 11.9. Jouko Leiviskä. AVO H. Vankka, sukupuoli leimaltaan hieman
urosmainen, hyvät mittasuhteet, sievä pää, nieman pienet silmät, rungosta puuttuu syvyys ja tilavuus, riittävä luusto,
korkeahkot kintereet, kantaa häntänsä turhan korkealla, liikkuu reippaasti, askel voisi olla pidempi. Hyvinkää 18.9.
Vera Smirnova, Viro. AVO EH. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, pää, vahva selkä, hieman etuasentoiset lavat,
rintakehä saisi olla syvempi, riittävät takakulmaukset, hyvät liikkeet.
FLYERS KNAPWEED 33984/03 s. 11.04.2003 i. N & S Mva Caperhill Missing Link e. Flyers All Right kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Alavus 22.1. Arja Koskelo NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Hyvin näyttävä nuori narttu, jolla saisi olla
miellyttävämpi ilme, silmät kovin syvällä, aavistuksen vino purenta, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset, eriomainen karva,
hyvä ylälinja ja häntä, vielä hieman kapea edestä, liikkuu erittäin hyvin, terveellä ja tehokkaalla askeleella. Hyvinkää
15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO EH 4. Balanced head, would like a bigger eye, has 1 tooth out of the line, good
reach of neck, good quarters, moves well but with a slightly preud tail.
FLYERS LOVESICK 31172/03 s 16.5.2003. i. Roamer´s Chocolate Heart e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Maalahti 16.4. Merja Järnstedt NUO ERI 3. Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen, hyvä, ilmeikäs pää,
hyvä kaula, selkä ja takaosa, hyvä luusto, hieman suorat olkavarret, erinomainen turkinlaatu, liikkuu ja esiintyy hyvin.
Teuva 11.6. Paavo Mattila. AVO EH 3. Tukevassa kunnossa esitetty narttu jolla kaunis pää ja ilme, aavistuksen pitkä
runko, hyvä ylälinja, erinomainen luusto, hyvin kulmautunut, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, pitäisi esiintyä
iloisemmin. Närpiö 12.6. Cristian Vantu, Romania. AVO ERI 4. Very strong bitch, nice head, strong bones, good
front, very good ribcage, good loins, good angulations, moves quite well. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti. AVO
EH. Excellent proportions in the head, excellent expression, body too barrel ribbed and too heavy, a little too loin in
body, movement ok.
FLYERS MARY POPPINS 36645/03 s. 18.6.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Able-To-Win kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila NUO ERI 2. Kaunis, sopusuhtainen narttu, hyvä pää ja ilme, aavistuksen
suora edestä, hyvä runko, erinomainen takaosa, hyvä ylälinja ja liikkeet, hyvä, suora karva, jota voisi olla hieman
enemmän, miellyttävä käytös. Äetsä 17.9. Rita Kadike-Skadina, Latvia. AVO ERI 2 PN 4 VASERT. Nice feminine
female, good size, proport., condit., feminine head, elegant neck, strong back loin and croup, correct tail, chest should
be deeper, need more fore chest, very well angulated, correct tail, moves well. Hyvinkää 15.10. Carol West, IsoBritannia AVO H. Pleasing head, good upper arm & feet, good top line & angulations to rear, moved well, 1 tooth out
of the line. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. AVO ERI 1 PN 4 VSP. Kaunis narttu, sillä on hyvän mallinen pää, kaunis
ilme, aavistuksen voimakas otsa, erittäin hyvä kaula, eronomainen runko ja luusto, sillä on hyvä ylälinja ja kulmaukset,
hyvä suora karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
FLYERS MOLLY POLLY FIN36647/03 s. 18.6.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Able-To-Win kasv.
Paula Saarinen

Näyttelyt: Oulu 7.-8.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia. NUO EH. A little bit light in bones, correct proportions, good
condition, head and mucle should be stronger, elegant neck, strong back and loin, correct chest, need more forechest,
need more angulation in front and behind, good movement.
FLYERS OH OLIVIA s. 19.7.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Zz Top kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Joutseno 12.6. Soile Bister. NUO H. Pienikokoinen hieman matalaraajaiselta vaikuttava narttu, jolle
toivoisin paremman pään profiilin ja ilmeen, hyvä luusto, ikäisekseen hyvä runko, parempi trimmaus olisi eduksi,
turhan lyhyt etuaskel, hyvä luonne. Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi NUO EH 3. Mkt vacker tik, fem. välskuret
huvud, vällagd skuldra, utm. förbröst & överamr, läng bröstkorg, välkroppad, utm. kors & bakställ, rör sig parallellt
men med kort steg, vacker päls.
FLYERS ONE TO PLAY 10936/04 s. 19.7.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Zz Top kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Alavus 22.1. Arja Koskelo NUO EH 2. Feminiininen musta narttu, jolla sievä pää, hyvä kaula ja riittävä
eturinta, riittävä luusto ja eriomainen karva, köyristää hieman selkäänsä, liikkuu hieman epävarmasti edestä, hyvät takaja sivuliikkeet, tarvitsee aikaa. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia NUO ERI 1 VASERT. 20 months
old black bitch with very pretty face, typical appearance, moved well, clean flow of neck into shoulder, would like a
little more substance all over, but a very pretty bitch. Ruovesi 28.3. Soile Bister NUO H. Hieman kevytluustoinen ja
vielä kovin rungoton, feminiininen narttu, hyvä pään pituus, kuono voisi olla täyteläisempi, niukasti kulmautunut
edestä, rintakehän tulee kehittyä, hyvät takaraajat ja hännänkiinnitys, karva OK, toivoisin pidempää etuaskelta, tulisi
olla iloisempi. Lammi 11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi NUO ERI 1. Bra skuret huvud, bra uttryck, god hals, bra
överlinje, välkroppad för denna klass, bra benstomme, utmärkta vinklar, bra tassar, bra pälskvalitet, rör sig utmärkt,
välvisad. Kihniö 6.8. Marjo Jaakkola. AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää ja ilme, kaunis
kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, riittävä luusto, samoin runko, hyvä leveä
reisi, liikkuu riittävällä askelpituudella, kantaa itsensä hyvin liikkeessä, hyvä luonne. Hämeenlinna 21.8. Jukka
Kuusisto. AVO EH. Vielä kesken kehityksen oleva 2-vuotias narttu, hyvä pää, lavat hieman edessä, hyvä selkä,
rintakehä ei vielä valmis, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin takaa, hieman korkeasti edestä.
FLYERS PRICILLA ME 30000/00 s.17.05.2000 i. Roamer’s Tan Toffee e. Usemade Oh It’s Me kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Alavus 22.1. Arja Koskelo . AVO H. Feminiininen 4 v. narttu, jolla hyvä miellyttävä ilme ja oikeamallinen
pää, purenta ei aivan täydellinen, eriomainen karva, hyvä luusto, kulmaukset saisivat olla selvemmät, kaunis ylälinja ja
hyvä häntä, liikkuu terveesti, turkki ei parhaassa näyttelykunnossa. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe,
Australia AVO EH. Good bitch of very lovely type, well presented, good coat, lovely head, bite could be better and
was favouring one back leg. Lammi 11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi AVO ERI 2. Välskuret huvud med bra uttryck,
utmärkt hals, bra överlinje, välkroppad, stark benstomme och utmärkta vinklar, bra front, bra pälskvalitet, rör sig
utmärkt, välvisad. Valkeakoski 13.8. Ann-Christian Johansson, Ruotsi AVO ERI 2 PN 4 VASERT. Välbalanserat
tik, med bra huvud och uttryck, bra hals, kort rygg, välkroppat, goda vinklar, ngt tun benstomme, utm. rörelser, utm.
pälskvalitet. Luumäki 20.8. Jorma Silta. AVO ERI 1 PN 3 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen ja –
linjainen narttu, sillä on kiinteä hyvä selkä, riittävä rintakehä, riittävä olkavarsi, hyvät polvikulmat, riittävän hyvä
luusto, kaunis turkki, kiva luonne, liikkuu oikein. Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. AVO ERI Oikeat mittasuhteet
omaava riittävä luustoinen narttu, hyvä pää, hyvä kuiva kaula, oikea-asentoiset hyvin kulmautuneet raajat, vahva selkä,
riittävästi rintakehää, liikkuu hyvin. Kotka 10.-11.9. Harri Lehkonen. AVO EH 1. Keskikokoinen narttu, hieman
takaluisu kallo, lavat saisivat olla viistommat, hieman lyhyt rintakehä, hyvät takakulmaukset, oikea laatuinen turkki,
esiintyy reippaasti, voisi liikkua tehokkaammalla askeleella, tasapurenta. Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska.
AVO H. Well matured bitch of good size, with long head, but little heavy in skull, I prefer cleaner bite, good length of
neck, but upright in shoulders, well angulated hindquarters and good coat texture, moves ok in front, but too wide
behind. Lahti 5.11. Eeva Rautala. AVO EH 2. Hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu, hyvä pää, kaula ja selkä, riittävä
rintakehä, mutta eturinta saisi olla selvempi, sopusuhtainen luusto ja takakulmaukset, edestä saisi olla paremmin
kulmautunut, tehokkaat takaliikkeet, hyvä luonne. Valkeala 12.11. Paavo Mattila . AVO ERI 4. Kaunispäinen narttu,
miellyttävä ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä luusto, hyvä runko, lantio voisi olla hieman pitempi, erittäin hyvä karva,
liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
FLYERS QUESTION 10928/04 s. 20.10.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. NUO ERI 1 PN 1 VSP SERT. Erittäin hyvä tyyppi, hyvät
mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme ja ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, vahva selkä, hyvä takaosa, kaunis turkki,
tehokkaat liikkeet. Rauma 4.6. Wim Wellens, Alankomaat. NUO ERI 1 PN 4 VASERT. 19 months red typical bitch,
compact body, typical head, soft expression, excellent top line, excellent ribs and fore chest, well angulated front and
back, strong bone, compact feet, very nice coat condition, happy temperament. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, IsoBritannia NUO ERI 1 PN 2 SERT. Most appealing head with lovely eye & expression, superb neck & shoulder, lovely
legs & feet, short coupled, excellent rear angulations, moved soundly with level top line, would prefer more ?.Rusko
18.6. Tord Lundborg, Ruotsi NUO ERI 1 PN 2 VASERT. Mkt vacker tik med härlig cockerkvalitet, vackert huvud,

vacker hals, utm. skulderläge, förbröst & överarm, mkt välkroppad, utm., kors, på gränsen till övervinklat bakställ, rör
sig parallellt med härligt steg. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia NUO ERI 1 PN 3 SERT. Nicely balanced
bitch, good neck flowing into good shoulders, short back, good quarters, lovely bone, neat feet, sound stylish mover.
Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. AVO ERI 2. Excellent type and size, exc. head, neck,
top line and hindquarters, moves with drive, excellent temperament. HELSINKI KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich
Pedersen, Tanska. avo eri. Snyggt feminint huvud, prima hals och överlinje, lite kort överarm, prima bakställ, rör sig
med utm. drive, önskas bättre pälskondition.
FLYERS QUICK COPY 10931/04 s. 20.10.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. NUO EH 4. 18 months old, well shaped feminine head, kind
expression, scissors bite, a little short in neck, would like a little better laid back shoulder, well angulated behind, well
developed body for her age, moves in the right pattern, nice temperament. Tervakoski 4.-5.6. Sandra Maschford,
Australia NUO ERI 3. Good breed type and balance, pleasing head and eye, good top line, could have better shoulder
and hindquarter, angulations and better depth of chest, movement is poor today.
FLYERS ROMANTIC TAN 35123/99 s.17.05.1999 i. Roamer’s Tan Toffee e. Flyers Top Topaz kasv. Paula
Saarinen, Irjanne
Näyttelyt: Haukipudas 9.7. Lena Stålhandske, Ruotsi AVO EH 3. Bra storlek av mycket god typ, kraftigt, något
maskulint huvud, korrekt bett, mycket bra hals, rygg och svansansättning, något upprätt i skildrar, förbrösten kunde vara
bättre markerad, mycket bra kropp och bröstdjup, tillräckligt vinklade bakben, bra pälskvalitet, kunde röra sig med
något längre steg fram, övrigt bra.
FLYERS SOUL SISTER 36419/04 s. 21.2.2004 i. It Mva Lux Mva LtuV-04 Fin Mva Lv Mva Ltu Mva Est Mva Kans
Mva Shavian Hey Presto e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila JUN ERI 1 VASERT. Kaunis, nuori narttu, jolla hyvänmallinen ja
kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä
käytös. Maalahti 16.4. Merja Järnstedt JUN ERI 1. Pienehkö, mutta erittäin hyväntyyppinen, erinomaiset
mittasuhteet, hyvä, ilmeikäs pää, hyvä luusto ja kulmaukset, ikäisekseen hyvin kehittynyt, melko hyvä turkinlaatu,
liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Kellokoski 12.6.Sue Kettle JUN EH. Pleasant head, shoulders could be better laid
back, good bone & substance, well sprung ribs but carrying slightly too much weight, good hindquarters, moved
soundly. Vesilahti 24.7. Eeva Rautala. JUN ERI 1 PN 3 VASERT. Sievä pieni narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula,
erinomainen selkä ja rintakehä, mutta hieman tukevassa kunnossa, riittävä luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin
takaa, hieman pentumaisesti edestä, erinomainen luonne, toivoisin hieman kookkaammaksi. Pori KV 30.7. Sean
Delmar, Irlanti. JUN ERI 1 VASERT. Would like more width in the head, excellent top line and body shape, good
hindquarters, excellent coat, movement ok. Hyvinkää Carol West, Iso-Britannia NUO ERI 2. Balanced head, good
angulations, good bone, good rib, nicely turned quarters, moved soundly with merry tail carriage & -action, lovely in
outline.
FLYERS SUNSHINE 36418/04 s. 21.2.2004 i. It Mva Lux Mva LtuV-04 Fin Mva Lv Mva Ltu Mva Est Mva Kans
Mva Shavian Hey Presto e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Ilomantsi 23.1. Harry Tast JUN EH 1. Hyvin kaunisilmeinen narttumainen pää, tasapainoinen ylälinja,
oikea hännänkiinnitys, eriomaiset kulmaukset, luusto ja käpälät, raajakorkeutta saisi olla hieman enemmän, säännölliset,
vetävät liikkeet, pöydällä käsittelyssä varautunut. Tohmajärvi 3.4. Johan Juslin JUN H. Vahvaluustoinen, aavistuksen
matalaraajainen narttu, jolla erinomainen kuono-osa, kallo on pyöreä ja taakse luisu ja näin ollen pään sivukuva ei
oikea, etuasentoiset lavat seurauksena lyhyt etuaskel, hyvin kehittynyt, tilava runko, hyvät takakulmaukset, hyvin
esitetty. Joensuu 7.8. Åke Sjöström, Ruotsi JUN EH 2. Rund skalle och ngt fallande nosparti, bra könsprägel, fin
över- och underlinje, bra vinklar fram och bak, ngt smal i fronten, bra päls, passande benstomme, bra steg. Tuusniemi
18.2. Markku Santamäki. NUO ERI 3. Mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, viehättäväilmeinen pää, kauniit huulet,
hyvä luusto ja kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, jäntevä kokonaisuus, liikkuu sähäkästi hieman lyhyellä askeleella,
hyvä turkki.
FLYERS TEMPTATION 37103/04 s. 16.4.2004 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Pick-Me-Up kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Oulu 7.-8.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia. JUN ERI 3. Elegant young female with correct proportions in
good condition, lovely head, strong neck, back and loin, exc. chest for age, correct tail, well angulated, sound
movement, good coat, lovely temperament.
FLYERS XTRA TAN-NING 41890/00 s. 08.10.2000 i. Fin & Est & Lv Mva Amberway Expectation e. Flyers Nice
Tan-ning kasv. Paula Saarinen

Näyttelyt: Tervakoski 4.-5.6. Sandra Mashford, Australia. AVO ERI 3. Excellent breedtype and balance, pleasing
head, very good fore- and hindquarters, bone and feet, moved well. Närpiö 12.6. Cristian Vantu, Romania. AVO
ERI. Good proportions, good bite, two incississers upperjaw left is missing, because of caraccident, good front, good
ribcage, wide loins, good croup, good angulations, coat condition is not the best, moves quite well. Pori KV 30.7. Sean
Delmar, Irlanti. AVO EH. Too narrow in foreface, expression a little hard, missing 2 teeth; coat needs some attention,
movement ok. Valkeakoski 13.-14.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi AVO H. Välformat huvud med bra uttryck,
svårt att se bettstatus, eftersom det fattas två fronttänder, ngt lång rygg, bra hals, välkroppat, bra vinklar, bra steg, men
kunde ha bättre rygglinje i rörelser. Helsinki 3.9. Ewa Nilssen, Ruotsi AVO EH. Fem. huvud, saknar två inseiner, bra
bett, bra hals, överlinje normalt vinklad, ngt kort i bröstkorgen, utm. benstomme, je i päls, välmusklad, går med lösa
armbågar och kort steg, ej i kondition i dag. Porvoo 11.9. Jouko Leiviskä. AVO H. Hieman kookas, muuten hyvät
mittasuhteet, lanneosa voisi olla lyhyempi, kevyt kuono-osa, hyvä eturinta, erinomainen luusto, hyvin kulmautunut
takaa, hieman villava turkin laatu, liikkeissään takakorkea, esiintyy erinomaisesti, erinomainen temperamentti.
Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro. AVO EH. Erittäin hyvää tyyppi, vahva luusto, hyvä pää, ylälinja, hieman pitkä
lanneosa, erinomaiset etu- ja takakulmaukset, hyvä runko, liikkeessä takakorkea.
FLYERS YAFFA TAN 51871/04 s. 7.9.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Flyers Fanny Tan kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. JUN EH. Very feminine 14 months old black tan at
the opposite limit, correct head, scissors bite, slightly straight in shoulders, need to get more substance all over,
excellent texture, and a little long in body.
FLYERS YAM-YAM TAN 51873/04 s. 7.9.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Flyers Fanny Tan kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Viitasaari 24.4. Markku Santamäki PEK 3. Rungon mittasuhteiltaan hyvin neliömäinen, kohtalaisen hyvä
pää, kuonon ja kallon ylälinjojen tulisi olla samansuuntaiset, jonkin verran korkeat otsaluut, näyttävä kaula, riittävä
luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, normaalit pennun liikkeet. Oulu 7.-8.5. Karl-Erik Johansson, Ruotsi PEK
2. Mycket god typ, mycket typisk feminine huvud, bra bett, utmärk hals och rygglinje, bra bröstkorg, mycket bra
vinklar, rör sig motvilligt, ullig valp päls. Lapinlahti 22.5. Annaliisa Heikkinen PEK 1. Hyvän tyyppinen, hyvän
luonteinen narttu pentu joka liikkuu ja esiintyy kauniisti, kuono-osa saisi olla vahvempi ja otsapenger voimakkaampi,
hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takaa, erinomainen runko. Nurmes 12.6. Javier Sanchez Fernandes,
Espanja JUN EH 2. Still very soft, top line should be better, tail down in movement, the stop should be better marked,
coat quality should be better. Nurmo 13.8. Niels Brandstrup, Norja JUN H. Good type, first of all because the front
should be much more laid back and is too narrow, the skull is a bit too round, need much more brisket, short step.
FLYERS YES I’M TAN 51872/04 s. 7.9.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Flyers Fanny Tan kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. PEK 2. Erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet, riittävä luusto,
kaunis pää, ylhäältä puuttuu 1 etuhammas, kaunis kaula, hyvä selkälinja, hieman ahdas etuosa, hyvä takaosa, kaunis
tan-väri, hyvät liikkeet, mutta etuaskel voisi olla pidempi.
FLYERS YO-YO 20295/01 s. 27.11.2000 i. Norvale Whizz Kid e. Flyers Young’s Wild kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO ERI 1. Very merry gold bitch, 4 years, of good
body, good legs and feet, good overall breed type, pleasant head. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. AVO
ERI. 4 years old red bitch, lovely well shaped head, typical expression, scissors bite, lovely neck and should line, well
angulated in front and behind, good spring of ribs, nice legs and feet, typical movement, happy tail action, nice coat and
temperament.
FLYERS ZAZAGABOR 33801/05 s. 26.2.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK 2 KP. Very promising puppy, of lovely size and type,
best of heads, super expression and lovely dark eye, well set ears, pleasing neck and shoulders, good legs and fest,
correct top line and tail set, well rounded hindquarters, good width of second thigh, moved soundly, just needs to
develop in body to complete the picture. Lahti 5.11. Harry Tast. PEK 1 KP ROP. Hyvin kaunisilmeinen,
narttumainen pää, tasapainoisesti kulmautunut, kaunis kaulanliittymä, hyvä luusto, säännölliset liikkeet, iloisesti heiluva
häntä. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. PEK 2 KP. Kaunis, hyvin kehittynyt pentu, hyvänmallinen pää, kaunis kaula,
hyvä runko ja luusto, hyvin kulmautunut, hyvä ylälinja ja karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 19.20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. PEK 1 KP ROP. Correct breed type, 8 months old, pretty head, scissor bite, correct
head with little brown eyes, good front, excellent ribcage, nice angulations behind, nice temperament, good tails set,
correct mover, very promising. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. JUN ERI, Female of
exc. size and type, exc. head and eyes, good bone, could be shorter and needs to body up, excellent hindquarte5rs and
tail carriage. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. JUN EH. Ännu ganska valpig i stående

och rörelse, mkt snyggt fem. huvud, för kort i sin överarm, för åldern accept. Bröstkorg, rör sig med drive, behöver mer
tid att bli utmärkt.
FRANCINI’S NOTTE DA FAVOLA 48236/05 s. 23.4.2004 i. Corralet Tango e. Int ch , Ita ch Francini’s Caramella
kasv. Franco Francini
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Very pretty bitch but eyes slightly loose, neck &
shoulders ok, very well sprung ribs, good outline, moved slightly close behind. Parikkala 14.8. Paula Rekiranta JUN
EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, nuori narttu, jonka raajaluusto saisi olla hieman voimakkaampi, oikea pään malli,
kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula, hieman pystyt lavat, erinomainen rintakehä, karvapeite ok, saisi
liikkua pidemmällä ja tehokkaammalla askeleella.
FROSTY MORNING’S ADELINE 22548/04 s. 27.3.2004 i. It Mva Lux Mva LtuV-04 Fin Mva Lv Mva Ltu Mva Est
Mva Kans Mva Shavian Hey Presto e. Fin Mva Est Mva Frosty Morning´s Thalassa kasv. Nina Menna ja Jutta
Martenson
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia JUN ERI 2. Compact gold bitch of typical appearance,
moved sound, good coat texture, pleasing head, good legs and feet, would like to see more return of upper arm. Hamina
KV 22.5.Marija Kavcic, Slovenia. JUN EH. 14 months, good type, correct shape of head, dark eyes, long, low set
ears, correct teeth, long neck, well developed body with excellent top line, correct legs and feet, very good front
angulations, hocks are turning out in standing and in movement, so in movement she’s not balanced enough, nice coat.
Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. JUN EH 4. 1 year old red bitch, still developing, well shaped feminine
head, typical expression, scissors bite, nice neck, would like a bit better laid back shoulder, well angulated behind, good
spring of ribs, sound, happy mover, carries her tail a bit high on the move, nice coat and temperament. Kellokoski
12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia JUN EH, Very pretty head, good type, good bone & feet, good depth to chest, well
sprung ribs, moved with drive but slightly wide in front. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi NUO EH 3. Fem. Huvud,
bra bett, kort hals, knappt vinklad, utm. benstomme, behöver utveckla mera förbröst och bröstkorg, ej i bästa päls, rör
sig med korta steg, visas väl, behöver sig utvecklas.
FROSTY MORNING’S ANDRASTE 26542/02 s. 02.04.2002 i. Lynwater Blackcap e. Fin Mva Frosty Morning’s
Vanessa, kasv. Nina Menna ja Jutta Martenson
Näyttelyt: Lahti 5.11. Eeva Rautala AVO H. Siro narttu jolle toivoisin voimakkaamman luuston raajoihin,
feminiininen pää, hyvä kaula, riittävä runko, hyvät takakulmat, hieman pysty olkavarsi, takaliikkeet ok, saisi liikkua
paremmin edestä, ei pidä käsittelystä pöydällä minkä ilmoittaa murisemalla.
FROSTY MORNING’S CAITLIN 28539/04 s. 12.5.2004 i. V-99 Northworth Trip Hammer e. Frosty Morning´s
Arnamentia kasv. Nina Menna ja Jutta Martenson
Näyttelyt: Hamina KV 22.5.Marija Kavcic, Slovenia. JUN ERI 4. 12 months, nice feminine head, correct bite,
excellent eyes and ears, clean neck, well developed body, long legs with moderate bones, correct angulations, good side
movement, close coming and going, nice coat. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Very pretty head
but would prefer more width to muzzle, shoulders & hindquarters could be better angulated, well sprung ribs & deep
chest, moved very soundly behind but slightly high stepping in front.
FROSTY MORNING’S GALADRIEL 23279/02 s.26.2.2002 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin & Est Mva
Frosty Morning’s Thalassa kasv. Nina Menna ja Jutta Mårtenson
Näyttelyt: Ruovesi 28.3. Soile Bister AVO H. Hyväluustoinen, feminiininen anrttu, jolle toivoisin näyttävämmän pään
ja lempeämmän ilmeen, niukasti kulmautunut edestä ja eturinnan tulisi olla selvempi, hyvä rintakehä ja takaraajat,
liikkuessa korkea-asentoinen häntä, toivoisin maatavoittavammat liikkeet, hyvä luonne, parempi trimmaus olisi eduksi.
Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. AVO EH. 3 years old lack cockerbitch, feminine head, nice expression,
scissors bite, a little short neck, a little straight shoulder, well angulated behind, good spring of ribs, would like a bit
deeper fore chest, moves in the right pattern, a little loose in front, nice temperament. Hamina KV 22.5. Marija
Kavcic, Slovenia. AVO ERI 2. 3 years, good in type, smaller but nicely shaped head, correct bite, dark, soft eyes,
correct ears, excellent neck, short body, strong bones, good side movement, close in front, good tail carriage, excellent
coat. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi AVO ERI 3. Fem. huvud, bra bett, utm. uttryck, utm. hals, överlinje mer
vinklad, kunde vara mer utväcklad förbröst och bröstkorg, välskött päls, ngt smal över korset, rör sig mkt väl sidan och
bak o. ngt trång fram. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia KÄY EH 3. Pleasing eye & expression, good level
top line, good front angulations, would like slightly firmer in muscle, moved well, slightly too high over the croup.
FROSTY MORNING’S NIOBE 19961/05 s. 21.2.2005 i. N Mva S Mva Travis Able And Willing e. Frosty Morning’s
Ninetta kasv. Nina Menna ja Jutta Mårtenson
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK 3 KP. Well developed puppy, good bone and
substance throughout, good dark eye, excellent depth of chest, well boned, best of ribs, which are well sprung, good

strength of loin, well rounded hindquarters, very sound positive mover, with good reach and drive, just carrying a little
puppy fat over neck and shoulder which detracted her overall outlined today. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos
Saevich, Argentiina. JUN ERI 3. Female of excellent size and balance, very good head and eyes, excellent top line and
hindquarters, well set tail, moves with drive, needs to tighter up in front. Helsinki KV PMV-05 18.12. JUN ERI. Ultra
feminin, en aning för smalt huvud, bra hals och överlinje, kort överarm, bra hals och överlinje, bra rörelser.
GOATRIVER’S ANNA KARENINA 41181/01 s.12.10.2001 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Samcock’s Oh
Boy What A Girl kasv. Sari Saarinen
Näyttelyt: Korpilahti 3.4. Harri Lehkonen KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Hyvänkokoinen, vahvarunkoinen narttu, hyvä
pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvälaatuinen karvapeite, esiintyy itsevarmasti ja liikkuu hyvällä askeleella.
Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto KÄY EH 2. Sopivankokoinen, tasapainoisesti esiintyvä narttu, jolla hyvä pää ja
vahva selkä, tilava rintakehä, kyynärpäissä hieman löysyyttä, hyvät takaraajat, tehokas taka-askel, tänään ei täydessä
turkissa. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. KÄY EH 2. 3 years old blue roan cockerbitch, nice head and
expression, scissors bite, nice neck, would like a little better laid back shoulder, good spring of ribs, a little light in
bone, would like the feet to be tighter, moves in the right pattern, nice temperament. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova,
Viro. AVO EH 3. Hyvä tyyppi, hyvä luusto, hyvä kaula ja selkälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, riittävät etu- ja
takakulmaukset, hyvät liikkeet, hieman lihavassa kunnossa. Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi KÄY EH
2. Nt tung tik med förövrigt bra proportioner, bra skuldra, ngt kort överarm, välkroppad, bra bakställ, rör sig väl.
Rauma 4.6. Wim Wellens, Alankomaat. KÄY ERI4. 3,5 years, blue roan, typical bitch, excellent head, sort
expression, strong body, correct angulations, a little bit weak in back, specially on the move, would prefer a little bit
length of legs, nice coat, a little bit loose part when carrying, happy temperament. Tervakoski 4.-5.6. Sandra
Mashford, Australia. KÄY ERI 3. Good breed type and balance, pleasing head and expression, could have better front
and rear angulations and feet, moved well, well presented. Lammi 11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi KÄY EH 4. Bra
huvud, tillräcklig hals, välkroppad, har för dagen övervikt, utmärkt benstomme och vinklar, bra pälskvalitet, rör sig
förvånansvärd bra trots sin övervikt, välvisad. Tuusula 2.7. John Thirwell, Iso-Britannia. KÄY ERI 2. Good type,
feminine head, little loose in eye, pleasing shoulder placement, just a little heavy, good bone, well-ribbed body,
adequate hindangulation, moved soundly. Hyvinkää 3.7. Eeva Rautala. KÄY H. Hyvän tyyppinen, mutta
mittasuhteiltaan liian matalaraajainen narttu, hyvä feminiininen pää, miellyttävä ilme, hyvät kaula, mutta hieman
kaulanahkaa, voimakas runko, hyvä eturinta, hyvä luusto & kulmaukset & liikkeet, hyvä luonne, matalaraajaisuuden
vuoksi H. Porvoo 11.9.Jouko Leiviskä. KÄY H. Erinomaista rotutyyppiä oleva, muuten hyvät mittasuhteet, lanneosa
voisi olla lyhyempi, sievä pää, löysähkö kaulanahka häiritsee, eturaajat voisivat olla suoremmat, hieman löysät ranteet,
luusto voisi olla voimakkaampi, hyvin kulmautunut takaa, kokoisekseen riittävä runko, liikkuu löysästi sekä edestä että
takaa, esiintyy erinomaisesti. Äetsä 17.9. Rita Kadike-Skadina, Latvia. KÄY ERI 2. Nice female, good condition,
size and proportions, strong neck, back should be stronger in movement, strong loin and croup, correct tail, a little bit
straight in front, chest should be deeper, need more fore chest, pastern should be stronger, feet a little bit turn out,
movement ok. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro. AVO ERI 4. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko ja luusto, kaunis
pää, vahva selkä, hyvä eturinta, rintakehä, etuasentoiset lavat, hyvät takakulmaukset, hyvälaatuinen turkki, mitä saisi
olla enemmän, tehokkaat liikkeet. Orimattila 24.9. Arja Koskelo. KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin
kaunispäinen ja feminiininen narttu, jolla hyvät kulmaukset, mutta etuasentoiset lavat, pitkä kaula, hieman liian pitkä
lanneosa, liikkuu erittäin hyvin pitkällä ja tehokkaalla askeleella, turkki saisi olla paremmassa näyttelykunnossa, kantaa
häntää melko korkealla ja antaa melko matalaraajaisen yleisvaikutelman.
GOATRIVE’S BEAUTY SPOT 14316/05 i. 2.1.2005 i. JV-03 BaltV-04 Fin & Kans Mva Finemoon Second Sight e.
Goatriver’s Anna Karenina kasv. Sari Saarinen
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK. Very good expression, good shape of eye, shoulders a
little upright, good length to leg but a little fine in bone, could be shorter in the length of back, good quarters, move
excellently with personality. Porvoo 11.9.Jouko Leiviskä. PEK 1. Vielä pahassa kehitysvaiheessa oleva, neliömäinen
narttu, jolla voisi olla voimakkaampi luusto, hyvät pään mittasuhteet, kokonaisuudessa pään tulee täyt., erittäin hyvin
kulmautunut takaa, hyvät käpälät, hyvä turkki, esiintyy reippaasti, iloinen luonne.
GOATRIVE’S BOMBAY SAPPHIRE 14314/05 i. JV-03 BaltV-04 Fin & Kans Mva Finemoon Second Sight e.
Goatriver’s Anna Karenina kasv. Sari Saarinen
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK. Well substanced puppy for age, good balanced head,
fine well laid shoulders, good coupled, very good hingquarters, well let down hocks, moved well, very good forechest.
Äetsä 17.9. Rita Kadike-Skadina, Latvia. PEK 1 KP VSP. Lovely puppy in excellent cond., correct prop., feminine,
good proportions of head, excellent well set neck, strong leg, excellent strong loin, correct tail set and tail, excel. chest
for age, feet in front a little bit turn out, pasterns and elbows should be stronger. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro.
PEK 1 KP ROP. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, kaunis narttumainen pää, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta,
ylälinja, hyvät kulmausket, hyvä turkki, tehokkaat liikkeet, pitkä askel. Orimattila 24.9. Arja Koskelo. PEK 1 KP

VSP. Erittäin hvyäntyyppinen, kaunislinjainen ja sieväpäinen 8 kk pentu, jolla hyvät mittasuhteet ja kulmaukset, vielä
kovin pentumainen ja löysä kokonaisuus, hyvin kauniit sivuliikkeet ja ryhti.
GOATRIVE’S BUTTERCUP 14315/05 i. JV-03 BaltV-04 Fin & Kans Mva Finemoon Second Sight e. Goatriver’s
Anna Karenina kasv. Sari Saarinen
Näyttelyt: Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. PEK 3. Tasapainoisesti kehittynyt pentu, kevyehkö pää, hyvä kaula,
hieman pyöreä ylälinja, oikea-asentoiset takaraajat, hieman luisu lantio, liikkuu hyvin. Jyväskylä KV 19.-20.11.
Laurent Pichard, Sveitsi. PEK. Proper breed type 10 months old, blue roan, feminine head, soft expression, could
have better bite, medium length of neck, a little long in body, proper cat feet, nice temperament. Helsinki KV
Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. JUN EH. Very good type and size, very good head, falls in top line,
would prefer better front angulations, needs ring training
GOLDBIRD’S ANCELIQUE 43054/04 s. 6.8. 2004 i. Backhills Just For You e. V-01 JV-01 Fin Mva Est Mva Kans
Mva Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Marcel Chamberlan, Belgia PEK 3. L’ensemble est assez bien typé, la ligne de dos
manque de fermeté, bons mouvements. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. PEK 2 KP. 8 months old blue roan
cockerbitch, still developing, lovely feminine head, kind expression, nice neck, well angulated in front and behind, good
spring of ribs, a little long in loin, nice movement for her age, a little narrow behind, a little loose in front, nice
temperament. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia JUN H. Pretty bitch who is till young and needs to mature,
at present soft in top line, if this strengthens should do well, lovely coat and condition. Hamina KV 22.5.Marija
Kavcic, Slovenia. JUN ERI. 9 months, good in type, narrow head, good bite, dark eyes, not enough tight, long ears,
shorter body, correct legs and movement, well carried tail, nice coat. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia JUN
EH. Pretty head, good bone, feet could be more thickly padded, shoulders ok, slightly long coupled, could have more
rear angulations, moved soundly. Kotka 18.-19.6. Ann Long-Doyle, Irlanti. JUN ERI 1 PN 4. Promising youngster,
lovely dark eye, correct scissors bite, well-proportioned head, good angulated shoulders, good bone, moved with drive
& ease. Heinola 28.8. Fernando Rodriques, Portugali. JUN ERI 2. Expression of the eyes is not correct, good ears, a
quite of lot for loose skin of throat, very straight for the shoulders, needs to improve with top line, good rears, nice coat.
Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. JUN ERI, excellent size, I’d prefer tighter eyes, good
neck, top line and ribcage, moves well coming and going, could be shorter, excellent temperament.
GOLDBIRD’S ANEMONEN ABLOOM 43053/04 s. 6.8. 2004 i. Backhills Just For You e. V-01 JV-01 Fin Mva Est
Mva Kans Mva Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. PEK 1 KP VSP. 8 months old blue roan cockerbitch, still
developing, beautiful head, typical expression, nice neck and shoulder line, well angulated behind, nice tight, good
spring of ribs, nice legs and feet, nice movement, nice temperament. Hamina KV 22.5.Marija Kavcic, Slovenia.
JUN EH, 9 months, good type, well shaped, long head, dark eyes, correct ears, good bite, correct top line, lighter bones
for her size, good side movement, hocks are turning out in movement, nice coat, good temperament. Kellokoski 12.6.
Sue Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Very balanced feminine bitch, would prefer more lay back of shoulder & upper
arm, well sprung rib, slightly long coupled, well muscled hard hindquarters, moved soundly behind but pins slightly in
front. Kotka 18.-19.6. Ann Long-Doyle, Irlanti. JUN EH. Promising young bitch, correct dark eye & scissors bite,
head with good proportions, good reach of neck, well laid back shoulders, good angulations, on the move today was a
little stiff in hind quarters, hopefully this would improve with age. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich,
Argentiina. , JUN ERI. Excellent type, head, good bone and substance, exc. ribcage, could be shorter in loin, well set
tail, needs ring training.
GOLDBIRD’S AVALANCE 43056/04 s. 6.8. 2004 i. Backhills Just For You e. V-01 JV-01 Fin Mva Est Mva Kans
Mva Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Lapinlahti 22.5. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 PN 1 ROP SERT RYP-2. Erittäin hyvän tyyppinen,
kauttaaltaan sopusuhtainen nuori narttu, jolla hyvä pään profiili ja kaunis pää muutenkin, kaunis kaula, hyvin kulm.
edestä ja takaa, erinom. runko, oikeanlaatuinen turkki, hyvä luonne. Suomussalmi 28.5. Jouko Leiviskä JUN ERI 1
PN 2 SERT. Ihastuttava, erinom. rotutyyppiä oleva, hyvin kaunislinjainen, sopivan kokoinen, hyvin kaunis pää,
miellyttävä ilme, todellinen cockerin runko jossa erinom. eturinta, erinom. takaosa ja hännän kiinnitys, esitetään
priimakunnossa, liikkuu erinomaisella maata voittavalla askeleella, esiintyy erinom. Suonenjoki 12.6. Filip Johnsson,
Ruotsi, JUN ERI 1 PN 1 VSP SERT. Utmärkt typ, feminint huvud med trevligt uttryck, utmärkt hals, resning o.
rygglinje, tillräckliga vinklar fram, välutvecklad kropp för åldern, utmärkta vinklar bak, utmärkta ben och tassar,
utmärkta rörelser. Raahe 6.8. Markku Santamäki. JUN ERI 1 PN 2 SERT. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja
linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä täyteläinen pää, vahva luusto ja hyvät raajojen kulmaukset, hyvä turkki, tasapainoiset
liikkeet. Oulu 1.-2.10. Marjo Jaakkola. JUN ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen, Feminiininen, tasapainoinen
kokonaisuus, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, samoin kulmaukset, hyvät rungon
mittasuhteet, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich,

Argentiina. JUN ERI. Excellent type and size, head and eyes, exc. top line, ribcage and tail, front movement could’ be
better, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. JUN EH. Snyggt fem.
huvud, prima uttryck för kort överarm, för brant övergang mellan hals och överlinje, ngt högtställt normal benstomme,
rör sig med vanlig drive, acceptabel päls.
GOLD POINT CINNAMON SPICE 27323/04 s.27.2.2004 i. Shavian Hey Presto e. Gold Point Tiger Lily kasv. Malla
Hentilä
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo JUN EH. Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen, 11 kk, lyhyt kuono-osa,
pyöreät silmät ja liikaa otsapengertä, hyvin kehittynyt runko ja kaareutuneet kylkiluut, liikkuu lyhyellä, töpöttävällä
askeleella, kaunis karva ja ylälinja.
GOLD POINT GOLDEN TOUCH 24151/04 s. 9.1.2004 i. Fin Mva Est Mva Gold Poin Unique Joy e. Gold Point
You Bet kasv. Malla Hentilä
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia NUO EH 4. Head ok but eyes slightly round & loose, good
bone & feet, head & shoulders ok, well sprung ribs, good hindquarters, moved very soundly keeping a level top line.
Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia NUO EH 4. Nicely balanced little bitch, pleasing head but eyes show
sighs of weeping, nice angulations & outline, moved positive fore & aft. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos
Saevich, Argentiina. NUO ERI 2. Excellent type and size, well balanced, very good head, I’d prefer better shoulder
placement, exc. top line, hindquarters, ribcage, excellent temperament.
GREAT ESCAPE CHASING THE SUN 40215/02 s. 22.8.2002 i. Fin & S & Kans Mva JMV-98 Margate Playwell
Express e. Kans & Fin & N & Dk & S & Est Mva Sheerclever Chardonnay kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi AVO H, fem. huvud, bra bett, tillräcklig hals, bra överlinje, knappt
vinklad, behöver mer förebröst och bröstkorg, ej i päls, veka mellanhänder, rör sig med korta steg, behöver utvecklas
mer för klassen. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. AVO ERI 2. Kaunis narttu, jolla hyvänmallinen pää, erittäin hyvä
kaula, sillä on sopusuhtainen runko ja hyvä luusto, riittävästi kulmautunut takaa, seistessä hyvä ylälinja, hyvälaatuinen
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
GREAT ESCAPE DREAM BELIEVER 31773/03 s. 9.5.2003 i. Northworth Talk In Waves e. Great Escape Dream
Me Real kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Lahti 5.11. Eeva Rautala. AVO H. Hyväntyyppinen, mutta mittasuht. ja kooltaan matala, hyvä päänmalli,
riittävä rintakehä ja eturinta, kokoon nähden sopusuht. luusto, hyvät takakulmat, riittävät edestä, etuliikkeet hieman
lyhyet ja leveät, takaa ok., eritt. hyvä luonne.
GREAT ESCAPE FOLLOW ME PLEASE 45522/03 s. 26.9.2003 i. Fin Mva Dk Mva EstV-01 Kans Mva Est Mva
V-01 V-02 Mva (N) N Mva V-03 Benchmark Oliver Twist e. Great Escape Made By Mistake kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Hollola 7.5. Paula Heikkinen-Lehkonen. NUO EH 1. Hyvät ääriviivat, mutta kokonaisuus vielä hieman
kevyt, hyvä pään pituus, alaleuka voisi olla voimakkaampi, pitkä, mutta ohut kaula, hyvä lapakulmaus, hyvä selkälinja,
hyvät takakulmaukset, muuten hyvät ja selvät värimerkit, mutta kaulassa ja rinnassa turhan paljon valkoista,
hyvänlaatuinen ja sileä karva. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia NUO EH 3. Slightly long in muzzle &
would prefer more width, would prefer more bone, neck & shoulders ok, well sprung ribs, good hind quarters, coat in
lovely condition, moved soundly. Karjaa 10.7. Tarja Hovila. NUO EH 2. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet,
tyylikäs nuori narttu, jolla on jalo, oikeanpituinen pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja otsapenger selvempi,
toivoisin paremmat etukulmaukset, riittävä kaula, hyvä eturinta ja oikeanmallinen runko, sopusuhtainen luusto, oikea
hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut takaosa, kaunis, erittäin hyvälaatuinen turkki, liikkuu ryhdikkäästi ja esiintyy
kauniisti. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. AVO ERI. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kohtalaisen hyvä pää, sillä on
kaunis kaula, luusto voisi olla aavistuksen vankempaa, sillä on hyvä ylälinja ja kulmaukset, hyvä suora karva, liikkuu
hyvin, miellyttävä käytös.
GREAT ESCAPE IN MY DREAMS 50051/04 s. 18.10.2004 i. JV-03 BALTV-04 Fin Mva Kans Mva Finemoon
Second Sight e. Great Escape Dream Me Real kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia PEK 1 KP ROP. Needs to tighten in front, feet are loose,
good head, well set ears, well set tail, has potential. Kellokoski 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK 3 KP.
Beautiful head & eye, good expression, shoulders slightly upright, good lay back of upper arm, good bone, excellent
feet, good rear angulations & width of quarters, moved very soundly, good drive & level top line on the move. Vantaa
23.7. Kirsti Louhi JUN H. Pitkärunkoiselta vaikuttava nuori nainen, jolla selvä sukupuolileima, oikea purenta, tummat
silmät, hyvin asettunut häntä, pitkähkö lanneosa, lyhyt olkavarsi, hyvä karvanlaatu, liikkeessä koira nostaa takapäänsä,
askelmitta turhan lyhyttä, esitetään erinomaisesti, koira liikkuu takaa avoimesti, edestä kovin kapeasti.

GREAT ESCAPE MADE BY MISTAKE 16994/02 s.14.02.2002 i. Great Escape Watch Me Out e. Margate Could Be
Yours kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Hollola 7.5. Paula Heikkinen-Lehkonen. KÄY ERI 1 PN 3. Voimakas, tiivis, tasapainoinen narttu,
otsapenger voisi olla selvempi, mutta hyvä pään pituus, hyvä ilme, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, hyvä luusto,
hieman lyhyt olkavarsi, hyvä takaosa, erinomainen turkki, hyvässä kunnossa, kiinteä ja lihaksikas. Ristiina 9.7.
Michael Boothroyd, Iso-Britannia KÄY EH 4. In good coat & condition, rather plain in head, too long in loin for me.
Karjaa 10.7. Tarja Hovila. KÄY ERI 2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunislinjainen narttu jolla on hyvä ja
miellyttävä ilme, otsapenger voisi olla aavistuksen selvempi, hyvä kaula, hieman niukat etukulmaukset, erinomainen
eturinta, hyvät raajat, luusto ja käpälät, hyvin kulmautunut takaosa ja oikea hännän kiinnitys, liikkuu hyvin takaa,
etuliikkeet hieman löysät ja korkeat, erinomainen turkin laatu, esiintyy kauniisti ja iloisesti.
ICICLE’S ICE BOOGIE 12679/93 s.02.03.1993 i. Lynwater Secret Air e. Firehay’s Graceful Icicle kasv. Raili
Flinkman ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo VET EH. Uskomattoman hyvässä kunnossa, 12 v., feminiininen,
erinomaiset rungon mittasuhteet, luusto, ylälinja ja kulmaukset, liikkuu terveellä, vaivattomalla askeleella, mutta selkä
painuu jo hieman, tiptop-näyttelykunnossa ja karvassa. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia VET ERI
2. 12 years old orange roan bitch in good condition, beautifully presented, good breed type, would like a slightly
stronger head, but in lovely condition for age. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi VET ERI 1 ROP-VET. Erinomaista
tyyppiä edustava vanha narttu, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, kaunis ilme, hyvä kaula, säkä ja selkälinja,
erinomainen eturinta ja rinnansyvyys, hyvät kulmaukset, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen, hyvä karvanlaatu. Lahti
KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. VET ERI 3. 12 years old orange roan cockerbitch, feminine head and
expression, scissors bite, lovely neck on a well laid shoulder, well angulated behind, well bodied and still going strong,
nice temperament. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. VET ERI 1 VSP-VET. Erittäin kaunis 12-vuotias narttu,
erittäin hyvä tyyppi, hyvän kokoinen, sopusuhtainen, kaunis pää, kaunis ylälinja, hyvä etuosa, hieman heikko takaosa,
erinomainen turkki, ahtaat takaliikkeet, kauniit pitkät liikkeet sivulta. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia
VET EH. Very pretty head & expression, would prefer more bone, very good angulations of shoulders & hindquarters,
well sprung ribs but a little long coupled, moved soundly but a little close behind. Vantaa 23.6. Kirsti Louhi VET ERI 1
PN 2 ROP-VET. Rungon mittasuhteet, hyvän tyyppinen ”vanhus”, jolla melko hyvä pää, hyvin asettuneet korvat, oikea
purenta, hyvä kaula ja ylälinja, toivoisin enemmän luustoa ja saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä ja takaa,
koira liikkuu ikäisekseen pitkällä maatavoittavalla askeleella, erinomainen karvan laatu, liikkuu avoimesti takaa,
erinomainen luonne. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro. VET ERI 2. Eritt. hyvän tyyppinen, eritt. hyvässä
kunnossa oleva 12 v. veteraani narttu, hyvä luusto, kaunis pää ja kaula, hieman pitkä ylälinja, riittävä eturinta ja
rintakehä, hyvä takaosa, erinomainen turkki, liikkuu pitkällä askeleella, hieman ahdas takaa.
ICICLE’S GUILTY AS SIN 28728/97 s. 1.5.1997 i. Wedelta’s Vincent Van Gogh e. Icicle’s Can I Do It Hard Way
kasv. Raili Flinkman ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro. VET EH 3. Eritt. hyvän tyyppinen ja koko, riittävä luusto, kaunis,
narttumainen pää, hyvä kaula ja selkälinja, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, takaosa, kaunis turkki, hyvät liikkeet,
hieman ahtaat takaa.
ICICLE’S KEEN CLOUDBERRY 31247/04 s.22.04.2004 i. Fin Mva Iceking e. Icicle’s First Longtail kasv. Raili
Flinkman ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja. JUN T. Ung tik som behöver tid för att utvecklas också i huvudet,
tyvärr är hon ängslig och svårhanterlig. Kroppen är mkt lätt och grund ännu, välvinklad bak, tunn benstomme, rör sig
med hopp och sprett. Porvoo 11.9. Jouko Leiviskä. JUN T. Pahassa kehitysvaiheessa oleva, siro narttu, jolla hieman
kevyt luusto, toivoisin leveämmän reiden, riittävästi kulmautunut takaa, täysin turkiton tänään, koiralta puuttuu
kehätottumusta, käyttäytyy, varsinkin pöydällä ujosti, leveät etuliikkeet.
ICICLE’S MY KIND OF GRACE 22084/01 s.03.12.2000 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Icicle’s First
Longtail kasv. Raili Flinkman ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi AVO ERI 4. Hyväntyyppinen, melko hyvän pään omaava narttu, jolla
oikea purenta, kaunis ilme, hyvin asettuneet korvat, hyvä eturinta ja rinnansyvyys, erinomainen luonne, hieman pehmeä
karvanlaatu, koira liikkuu hieman sidotuin takaliikkein, muuten rodunomaisesti.
ICICLE’S SHERRY BLUE BERRY 38168/99 s.31.07.1999 i. Fin Mva Iceking e. Icicle’s First Longtail kasv. Raili
Flinkman ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Sipoo 24.4. Jorma Silta AVO H. Mittasuhteiltaan oikea, kevytrakenteinen narttu, sillä on riittävä nartun
pää, hyvä selkä, rintakehä kehittymätön, saisi olla syvempi, leveämpi ja eturinta voimakkaampi, sopiva luusto, hyvä
turkki ja luonne, ahtaat liikkeet. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. AVO EH 4. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto,

kaunis narttumainen pää, vahva selkä, hieman ahdas edestä, riittävät etu- ja takakulmaukset, turkki ei parhaassa
kunnossa, pitkä askel, mutta liikkeessä köyristää selkäänsä.
ICICLE’S TOUCHING EVIL 29368/00 s. 17.5.2000 i. Iceking e. Icicle’s Gingerbread kasv. Raili Flinkman ja Heidi
Nemlander
Näyttelyt: Karjaa 10.7. Tarja Hovila. AVO H. Erittäin hyvän tyyppinen feminiininen narttu, jolla on hyvät
mittasuhteet, pää voisi olla hieman pidempi ja täyteläisempi kuono-osastaan, hyvä kaula, etuasentoinen lapa, hyvä
runko, sopusuhtainen luusto, turhan jyrkkä lantio, hieman niukka kinnerkulmaus, hyvälaatuinen turkki, voisi liikkua
vetävämmällä askeleella ja esiintyä itsevarmemmin, esitetään hyvin. Heinola 28.8. Fernando Rodriques, Portugali.
AVO EH 3. Expression of the head is not correct, a bit short for neck, a very narrow fronts, paws turned out, a bit
longer in body, roageback, could’ve more rear angulations. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro. KÄY ERI 2
VASERT. Eritt. hyvän tyyppinen, hyvä luusto ja koko, kaunis narttumainen pää, hyvä kaula, säkä ja selkä, riittävä
runko, hyvä takaosa, kaunis turkki, tehokkaat liikkeet, hieman ahtaat takaa.
IKURINPERÄN BELLE MILJOONA 22654/02 s.15.03.2002 i. Kans & Fin & Am Mva NMV-94 EUJV-94 V-95
MV-95 BV-95 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Flyers Pricilla Me kasv. Merja Hankala
Näyttelyt: Luumäki 20.8. Jorma Silta. AVO H. Mittasuhteiltaan oikea, sillä on muuten hyvä pää, mutta kallon
ylälinja hieman taakse viettävä, hyvä selkä, riittävä rinnan syvyys, mutta eturinta kovin kapea, riittävä luusto, samoin
kulmaukset, hyvä turkki ja luonne, hieman kapeat etuliikkeet.
IKURINPERÄN CHARISMA 31919/04 s. 21.5. 2004 i. Fin Mva Travis Connecting People e. Ikurinperän Belle
Miljoona kasv. Merja Hankala
Näyttelyt: Luumäki 20.8. Jorma Silta. JUN EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen, vielä kehitykseltään
keskeneräinen nuori narttu, sillä on hyvä pää ja moitteeton selkä, rintakehä ei ole vielä valmis, se on vielä kapea ja
matala, hyvät raajat, ei ole parhaassa karvassa, hyvät liikkeet, kiva luonne.
IKURINPERÄN CHRISETTE 31918/04 s. 21.5. 2004 i. Fin Mva Travis Connecting People e. Ikurinperän Belle
Miljoona kasv. Merja Hankala
Näyttelyt: Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia JUN H. 9 months, black bitch, needs more
ring experience, somewhat erratic in movement, reasonably good type. Ruovesi 28.3. Soile Bister JUN ERI 1 PN1
SERT VSP. Kaunislinjainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, feminiininen narttu, erittäin hyvä pään pituus ja hyvä
kuonon vahvuus, alaleuka voisi olla selvempi, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyväasentoinen heiluva
häntä, ikäisekseen hyvä runko, kaunis karva, liikkuu hyvin, erinomainen luonne. Lammi 11.6. Inge E:son Thoor,
Ruotsi JUN EH 2. Bra huvud och uttryck, god hals, bra överlinje, tillräcklig bröstkorg, god benstomme, bra front,
normala vinklar, rör sig bra fram, slarvar sig i bak, bra pälskvalitet, välvisad. Kihniö 6.8. Marjo Jaakkola. JUN EH 2.
Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen pää ja hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hieman etuasentoiset lavat, eturinnan
tulee vielä kehittyä, riittävä luusto, hyvät käpälät, ikäisekseen riittävä runko, hyvä leveä reisi, kohtalaisesti
kulmautuneet raajat, liikkuu riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne. Luumäki 20.8. Jorma Silta. JUN EH 1.
Mittasuhteiltaan oikea, kaunislinjainen, lupaava nuori narttu, sillä on oikea pää, hyvä kaula, moitteeton selkä, rintakehä
vielä keskeneräinen, hyvät raajat, turkki, luonne ja liikkeet. Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. JUN EH 4.
Mittasuhteiltaan oikea, vielä kovin keskeneräinen nuori narttu, hyvä pää, pitkä kaula, vielä kapea eturinta, hieman lyhyt
lantio, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu pitkällä askeleella. Kotka 10.-11.9. Harri Lehkonen. NUO EH 1. Vielä
kesken kehityksen oleva pienehkö nuori narttu, hyvä pää, rungon tulee vahvistua, hyvät raajat, oikealaatuinen turkki,
erittäin hyvä temperamentti, terveet liikkeet.
IKURINPERÄN ENKELI ELLI 40045/04 s. 5.7.2004 i. Lecibsin Mr Happy e. Flyers Pricilla Me kasv. Merja
Hankala
Näyttelyt: Ruovesi 28.3. Soile Bister PEK 1 KP ROP-pentu. Hyvin kehittynyt, kaunislinjainen, hyväluustoinen narttu,
lupaava kallo, kuono saa vielä hieman täyttyä, ilme voisi olla hieman lempeämpi, erittäin hyvä runko, hieman niukasti
kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä hännänkiinnitys, lupaava karvapeite, liikkuu hyvin, saisi olla iloisempi. Kihniö
6.8. Marjo Jaakkola. JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä pää ja ilme, riittävä kaulanpituus, hyvä
ylälinja, aavistuksen pitkä lanneosa, eturinta voisi olla selvempi, riittävä luusto, hyvä leveä reisi, kohtalaiset
takakulmaukset, hieman pehmeä selkä liikkeessä, liikkuu riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne. Valkeakoski
13.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi JUN EH 3. Välformat huvud, bra uttryck, bra hals, ngt lång rygg, välutveklat
kropp, ngt kort överarm, bra vinklar fram och bak, kunde ha kortare hasor, rör sig bra, en hund som gör sig bättre när
hon går, än står. Kotka 10.-11.9. Harri Lehkonen. JUN EH 1. Iloisesti esiintyvä nuori narttu, melko hyvä pää, hyvin
kulmautuneet raajat, rungon tulee vahvistua, oikealaatuinen turkki, melko hyvät liikkeet. Seinäjoki 22.10. Alex
Krasilnikoff, Tanska. JUN EH 3. Good size, feminine head, good expression, good lengths of neck, little upright of
hindquarters, well develop body, good coat texture, moves ok behind, but a bit close behind. Lahti 5.11. Harry Tast.
EH 3. Oikeat mittasuhteet & raajakorkeus, hyvä pään profiili, pään nahan tulisi olla kuivempi, rypyt tekevät ilmeen

huolestuneeksi, tasapainoinen ylälinja, voimakkaat takakulmaukset, oikeanmuotoinen pitkä rintakehä, karvanlaatu
oikea, liikkeet säännölliset, mutta jäävät hieman lyhyiksi. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. JUN ERI 2. Hyvät
mittasuhteet omaava, kaunis nuori narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, sillä on hyvä ylälinja ja raajat, kaunis
karva, sopivan vahva luusto, hyvät liikkeet, miellyttävä luonne.
ISBAHAN’S OMPA HEHKEE 44482/03 s.07.10.2003 i. Isbahan’s Latin Lover e. Northworth Trust To Saga kasv.
Virpi Kainulainen ja Aila Kärki
Näyttelyt: Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia AVO ERI. Good body & ribs, very good neck &
shoulders, I’d prefer larger eye to give better expression inkind to loose top line on move. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko
Kraljic, Kroatia. AVO ERI 1 PN 3 SERT. Good shaped head, very good top line, correct angles, good coat, correct
well moving. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO EH 3. Pleasing head, good reach of neck, good top
line, good depth of rib, would like slightly more drive in rear quarters but moved true. Jyväskylä KV 19.-20.11.
Laurent Pichard, Sveitsi. AVO ERI 3. Very nice looking 2 years old black, showing in beautiful condition, pretty
head, soft expression, scissors bite, ribcage ok for age, excellent tail, proper quarters, slightly narrow in behind, could
have a little more drive. Helsinki KV Voittaja –05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina AVO HYL.
ISBAHAN’S POP CHOICE 37246/04 s. 11.6.2004 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Fin Mva Rus Mva
Northworth Inspirational kasv. Virpi Kainulainen ja Aila Kärki
Näyttelyt: Nurmes 12.6. Javier Sanchez Fernandes, Espanja JUN EH 1. Feminine, could walk much better on leash
with more free steps, long in the back, tail set should be better. Joensuu 7.8. Åke Sjöström, Ruotsi JUN EH 3.
Könspräglet huvud med bra uttryck, fin halslinje, lång rygg, som önskas fastare, bra underlinje, mkt bra päls, goda
vinklar fram och bak, starka ben och tassar, bra steg.
JATURGA VOM SCHLOSS HELLENSTEIN 24112/05 s. 22.11.2004 i. BSG99 D Ch Vdh Ch Eisbär vom Schloss
Hellenstein e. Na Also Vom Schloss Hellenstein kasv. Monika Bollinger
Näyttelyt: Eckerö kv 24.-25.9. Svend Lovenkjaer, Tanska JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Harmoniskt byggd juniortik
av bra storlek och typ, härligt uttryck, mycket bra nosparti och lagom kraftig skalle, mycket vacker hals och övergång
mot rygg, fin rygglinje och välmusklad länd, härligt förbröst i bredd och djup, raka framben, bra längd och djup i
bröstkorgen, härligt vinklat muskulöst bakställ, härlig päls och färg, går som en cocker ska när hon vill, behöver
ringträning. Oulu 1.-2.10. Marjo Jaakkola. JUN ERI 1 PN 1 VSP SERT. Erinomainen kokonaisuus, miellyttävä pää
ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, erittäin hyvin kehittynyt eturinta, kauniit rungon ääriviivat, hyvin kulmautuneet raajat,
liikkuu hyvällä askeleella, erinomainen luonne. Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska. JUN ERI 1 PN 3 SERT.
Well matured bitch of good size, nice feminine head, good expression, good neck & shoulder, level top line, well ang.
Hindquarters, good legs and feet, nice coat texture, sound mover. Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali JUN
ERI 1 PN 4. Good type, with nice head, good length of ears, nice neck & top line, good proportions of body, moves
well, good temperament. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. JUN ERI 1 PN 4 VASERT. Very nice
looking, 1 years old black and white, excellent breed type, nice head, scissors bite, proper neck and shoulder, excellent
ribcage, nice body, very happy, sound mover. Helsinki KV Voittaja –05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. JUN
ERI 2. Well balanced of excellent size and type, very good head, good reach and neck, exc. top line and ribcage, feet
could be better, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. JUN ERI 3.
Underbar tik, prima huvud och uttryck ngt kort överarm, prima längd, prima bröstkorg, välvinklad bak, prima låg has,
rör sig med utm. drive.
JENLIN ANOTHER MAID 24297/05 s. 7.4.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Jenlin Maid Of the Mist kasv.
Merja Harjula
Näyttelyt: Tuusniemi 18.2. Markku Santamäki. JUN EH 4. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä runko ja
raajat, lantio-osa saisi olla suorempi, liikkeessä ylälinja ei säily aivan suorana vaan köyristää hieman lanneosaansa,
esiintyy iloisesti.
JENLIN APRIL MIST 24296/05 s. 7.4.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Jenlin Maid Of the Mist kasv. Merja
Harjula
Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. PEK 2 KP. 7 months old, blue roan, feminine head,
scissors bite, soft expression, a little straight in shoulder, correct bone, beautiful hair, slightly narrow behind, nice
temper, a little loose in elbows, very promising.
JENLIN BLUE AVENUE Fin Mva 40897/00 s.17.10.2000 i. Jenlin Friendly Look e. Fin Mva Jenlin Romantic
Dreams kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Tuusula 2.7. John Thirwell, Iso-Britannia. VAL ERI 1 PN 3. Good type, feminine head, lovely bone &
substance, a little heavy in shoulder, good outline, could carry more coat, compact body with good quarters, moved
well. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti. VAL ERI 1 PN 2 VACA. Nice broad, flat skull and square full foreface,

excellent outline in the body, good drive behind when moving, excellent front extension. Seinäjoki 22.10. Alex
Krasilnikoff, Tanska. VAL ERI 2 PN 4. Well matured bitch of good size, with feminine head & good expression,
level top line, well angulated hindquarters, could carry a little more weight, nice coat texture, sound mover. Jyväskylä
KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. VAL ERI. Very stylish 5 year old blue roan, showing in very nice condition,
pretty head, soft expression, scissors bite, clean neck & shoulder, excellent ribcage, very feminine all over, moves ok
with excellent drive.
JENLIN CHIARINA 23439/04 s.22.03.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S & N Mva ESTV-01 V-01 V-02 V-03
Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Jenlin Romantic Dreams kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Raiko Rotner, Slovakia. JUN EH 4. Light in bones, needs mover substance, needs more
powerful head, pony top line, needs more angl. Chest well developed. Tornio 19.2. Jorma Silta JUN H.
Mittasuhteiltaan oikea, vielä kehitykseltään keskeneräinen nuori narttu, sillä on riittävä nartun pää, köyristää hieman
selkäänsä, rintakehä ei ole vielä valmis, sopusuhtainen luusto, riittävät kulmaukset, hyvä turkki ja luonne, hieman
kapeat liikkeet. Oulainen 15.5 Annaliisa Heikkinen. JUN H. Hyväntyyppinen, hieman kookas narttu, kuono saa vielä
täyttyä, kaula saisi olla pidempi, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, riittävä luusto, erinomainen silkkinen
karva, voisi liikkua pidemmällä askeleella, hyvä luonne. Oulu 7.-8.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia. JUN EH. 14
months young female, a little bit light in bones, should be stronger in body, head and muscle should be stronger, need
more chest and fore chest, need better angulations in front and behind, movement should be more free.
JENLIN CORNFLOWER 23440/04 s.22.03.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S & N Mva ESTV-01 V-01 V-02 V03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Jenlin Romantic Dreams kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi JUN ERI 1 PN4 VASERT. Kaunispäinen ja –ilmeinen narttu, tummat
silmät, hyvin asettuneet korvat, oikea purenta, hyvä kaula, säkä ja ylälinja, hyvät kulmaukset sekä edessä että takana,
riittävä rinnansyvyys, etuliike vielä hieman kapeaa, muuten rodunomainen. Hamina KV 22.5.Marija Kavcic,
Slovenia. JUN ERI 2. 9 months, good in type, big head for his size, correct bite, dark eyes, long, well set ears, too
throaty neck, correct top line, medium bones, good feet, well balanced movement, correct tail carriage, nice
temperament. Tervakoski 4.-5.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN ERI 3. 1 year old, well sized bitch, excellent
type, feminine head, typical expression, correct bite, beautiful neck, well angulated all over, good body for her age,
moves very well for her age, beautiful coat, nice temper. Tuusula 2.7. John Thirwell, Iso-Britannia. JUN ERI 3. Very
in mature but of pleasing type, feminine head, good bone, adequate angulations at both ends, needs to develop in rib and
depth well-angulated quarters, sound mover. Hyvinkää 3.7. Eeva Rautala. JUN EH 3. Hyvän tyyppinen narttu,
hyvänmuotoinen pää, silmät voisivat olla hieman suuremmat, riittävä kaula, rungon tulee vielä kehittyä & samoin
kulmausten, riittävä luusto, liikkuu pitkällä askeleella, saisi olla hieman korkearaajaisempi mittasuhteiltaan, hyvä
luonne. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja. JUN H. Ung tik som ännu behöver tid för att utvecklas, trevligt huvud och
uttryck, nog så framskjutna skuldror, kroppen bör ännu bli mer utvecklad, kunde haft en bättre topplinje när hon rör sig,
tillräcklig benstomme. Porvoo 11.9.Jouko Leiviskä. JUN H. Sopivankokoinen, hyvän rotutyypin omaava, muuten
hyvät mittasuhteet, lanneosa voisi olla lyhyempi, ikäisekseen hyvä runko, luusto voisi olla voim., kauniin mallinen pää,
kauniit silmät, hyvin kulma. takaa, liikkuu hyvällä ask. takaa, köyristää selkäänsä liikkeessä. Valkeala 12.11. Paavo
Mattila. NUO ERI 1 PN 1 VSP SERT. Kaunis sopusuhtainen narttu jolla hyvät mittasuhteet, sillä on kaunis pää ja ilme,
erittäin hyvä kaula, tyylikäs ylälinja, luusto voisi olla aavistuksen vankempaa, hyvin kulmautunut, hyvä suora karva,
liikkuu hyvin, erinomainen luonne.
JENLIN LOVE LETTER 40460/03 s.17.08.2003 i. Fin & S Mva Finemoon Unlimited e. Fin Mva Jenlin Blue Avenue
kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi NUO ERI 2. Vahvarunkoinen nuori nainen, jolla hyvä pää, oikea purenta,
tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta puuttuu, hyvä rinnan syvyys, hieman kapea reisi,
koira liikkuu rodunomaisesti, kuitenkin hieman kapeasti edestä, erinomainen luonne. Tervakoski 4.-5.6. Sandra
Mashford, Australia. NUO ERI 1 PN 2 SERT. Good breed type, excellent balance, beautiful head, needs better
angulations in front and behind, is narrow in chest and lacking in depth, on movement close in front. Hyvinkää 3.7.
Eeva Rautala. NUO ERI 1 PN 1 ROP SERT. Voimakasrakenteinen, erittäin hyvän tyyppinen narttu, jolla oikeat
mittasuhteet, erittäin kaunis pää ja ilme, kauniit, tummat silmät, erinomainen kaula & ylälinja, rungon kehitys kesken,
eturinta hieman puutteellinen, vahva luusto, hyvät takakulmat, hieman pysty olkavarsi, liikkuu hyvin, hyvä luonne,
miellyttävä kokonaisuus. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja. KÄY EH 4. Tik med feminint huvud, gott uttryck god
hals, nog så rak och framskjuten skulder, kroppen har goda linjer men bör ännu utvecklas, tillräckligt vinklad bak, rör
sig väl. Kotka 10.-11.9. Harri Lehkonen. KÄY EH 2. Hyvän kokoinen narttu, erittäin kaunis pää ja ilme, kokoon
nähden riittämätön runko jonka tulee vahvistua, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvälaatuinen turkki, hyvä luonne,
liikkuu ahtaasti takaa. Porvoo 11.9.Jouko Leiviskä. KÄY T. Turhan kookas, sukupuol. saisi olla selvempi, hieman
urosm. pää, hiem. litteä runko, riittävä reisi, korkeahkot kintereet, hyvänlaatuinen turkki, liikkuu ahtaasti, varsinkin
edestä, esiintyy iloisesti. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. KÄY ERI 3. Kaunispäinen narttu, sillä on hyvä ilme,
erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvä takaosa, erinomainen karva, hyvät liikkeeet, miellytävä käytös.

JENLIN LOVE POEM 40461/03 s.17.08.2003 i. Fin & S Mva Finemoon Unlimited e. Fin Mva Jenlin Blue Avenue
kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Maalahti 16.4. Merja Järnstedt NUO ERI 1 PN2 SERT. Erittäin hyväntyyppinen, erinomaiset mittasuhteet
omaava, tiivis, hyvärakenteinen nuori narttu, riittävä luusto, kaunis, ilmeikäs pää, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy
erittäin hyvin. Evijärvi 23.4. Annaliisa Heikkinen NUO EH 1. Hyväntyyppinen, sopusuhtainen nartut, joka liikkuu ja
esiintyy hyvin, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvin kulmautunut etuosa ja vahva runko, takakulmaukset voisivat olla
paremmat, oikealaatuinen turkki, miellyttävä luonne. Rauma 4.6. Wim Wellens, Alankomaat. NUO EH 3. 22
months, typical blue roan, bitch, a little bit heavy today what disturbed balanced over all, excellent head, soft
expression, well bodied correct angulations, would prefer little bit mover bone, coat at the moment not in top condition,
movement could be better, not quite parallel. Teuva 11.6. Paavo Mattila. NUO ERI 1. Kaunis, nuori narttu, joka
voisi olla hieman vankempi luustoinen, hyvänmallinen pää, kaunis ilme, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, hyvä karva,
hyvät tehokkaat liikkeet miellyttävä luonne. Närpiö 12.6. Christian Vantu, Romania. NUO ERI 1. Short bitch, good
expression, good front, good ribcage, quite good angulations, moves well. Tuusula 2.7. John Thirwell, Iso-Britannia.
NUO ERI 1. lovely head & eye, balanced body with good neck & shoulder, I would like little more bone & substance,
adequate angulations, just needs coat, moved ok. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti. NUO ERI 1 PN 3 SERT.
Excellent head shape and excellent expression, would like a little more depth in the chest, would like tail set a little
higher, excellent mover, excellent type. Nurmo 13.8. Niels Brandstrup, Norja NUO EH 1. Very nice head, a little too
much dewlap, moves very quickly, that is not because of the afficiency, too short step, should have more coat and better
angulations behind. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja. KÄY EH 3. Tilltalande tik, feminint hund men kunde haft lite
mera stop, lite rak i överarmen, bra kropp, tillräckligt vinklad bak, rör sig väl men lite rakt fram. Seinäjoki 22.10. Alex
Krasilnikoff, Tanska. KÄY EH 3. Good sized bitch, long head, but a bit heavy in skull, good dark eye, good length of
neck, well layer shoulders, level top line, a bit upright in hindquarters, good coat texture, moves ok in front, but needs to
levelize in hindquarters movements. Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali KÄY ERI 2. Good characteristics of
breed, good proportions in head & body, good coat, good angulations, moves very well, good temperament.
JENLIN MAID OF THE MIST 34357/02 s.30.06.2002 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Mva Jenlin Romantic
Dreams kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Lahti 5.11. Eeva Rautala. KÄY EH 3. Hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu jolla femin. pää, kaula voisi
olla hieman pidempi, hyvä rintakehä, eturinta saisi olla selvempi ja etukulm. paremmat, riittävä luusto, saisi olla
paremmin kulmaut. myös takaa, liikkuu tasapainoisesti, vaikuttaa pitkärunkoiselta liikkeessä, hyvä luonne. Seinäjoki
22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska. AVO EH. Good size, well shaped head with good length, nice dark eye, a bit
upright in shoulders, level top line, well angulated hindquarters, but a bit loosed on a tail, nice coat texture, sound
mover.
JENLIN SAVANNAH Fin Mva Fin & N Jva 40143/99 s.25.10.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva
Benchmark Hot Stuff kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. VAL EH. Snyggt fem. huvud, ngt brant
övergång från hals till överlinje, mkt kort överarm och öppna rörelser fram, ngt tunn benstomme, rör sig med ok drive.
JEWEL 38801/01 s.08.09.2001 i. Lynwater Forecaster e. Breeze Ice Flower kasv. Helli Lindholm
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia KÄY H. Pretty headed orange bitch, good shoulder placement
& upper arm, good chest & spring of rib, slightly higher on shoulder, moving very close behind, needs strengthen in
quarters.
KLEOPATRA 32508/05 s. 8.4.2005 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Editepiaf kasv. Sari Auvinen
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK. Good size of puppy, pleasing bone and substance
throughout, excellent spring of rib for her age, well rounded quarters, good muscletone, very sound and very cobby, just
needs to develop in foreface and prefer a better layback of shoulder. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. PEK 3. Hyvät
mittasuhteet omaava pentu, kuono voisi olla täyteläisempi, niukat huulet, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä kaula,
sopusuhtainen runko, hieman suora edestä, riittävästi kulmautunut takaa, hyvät liikkeet, hyvä luonne.
KRAGLUNDS GO’ON LITTLE ARNIDAUGHER DKK10499/2002
Näyttelyt: Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. KÄY ERI 1. Excellent type and size, exc.
head, good bone, short body, top line a bit weak, I would prefer lower tail carriage, excellent temperament. Helsinki
KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. , KÄY ERI 1. Mkt vackert huvud, fantastiskt uttryck, fantastisk
bröstkorg, önskas bättre muskelkondition, prima vinkar både fram och bak, rör sig med utm. drive, prima päls.
KRAGLUNDS GO’ON LITTLE RETURN MY TN DKK10598/2002

Näyttelyt: Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. AVO ERI 4. Excellent type and size,
excellent head, good bone and substance, front angulations could be better, excellent top line and ribcage, well set tail,
moves with drive, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. AVO ERI
2. PN 3 SERT. Härligt huvud, prima uttryck, prima hals och överlinje, prima bröstparti, prima benstomme, mkt bra
päls, snygg siluett, härlig låga hasor.
LEADING-LIGHT AMAZING AMAZON 16412/01 s.07.02.2001 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Breeze
Pearl ’n’ Diamond kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Valkeala 5.3. Paavo Mattila KÄY ERI 3. Kaunis, sopusuhtainen narttu, hyvä, kaunisilmeinen pää, erittäin
hyvä kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvä takaosa, erittäin hyvä karvapeite, hyvät liikkeet, miellyttävä luonne.
Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi KÄY ERI 1. Erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla melko hyvä pää, oikea
purenta, kaunis kaula ja ylälinja, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä rinnansyvyys, hyvä luuston vahvuus, koira liikkuu
rodunomaisesti, hyvä karvanlaatu. Valkeala 14.5. Jorma Silta. KÄY ERI 1 PN 1 VSP SERT. Mittasuhteiltaan oikea,
sopusuhtainen narttu, sillä on hyvä nartun pää, oikea ylälinja, moitteeton rinta, riittävä luusto, samoin kulmaukset, hyvä
turkki, luonne ja liikkeet. Joutseno 12.6. Soile Bister. KÄY EH 1. Hyväluustoinen feminiininen narttu, jolla
seistessään varsin hyvä ylälinja, pää saisi olla hieman pidempi ja kuono täyteläisempi, toivoisin paremman ilmeen,
hieman niukasti kultautunut edestä, hyvä takaosa, hyväasentoinen häntä, hyvä runko, tipahtaa liikkeessä eteen, hieman
leveäasentoiset etuliikkeet, hyvä karvanlaatu, erinomainen luonne. Luumäki 20.8. Jorma Silta. KÄY ERI 1 PN 4.
Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen narttu, sillä on muuten hyvä pää, mutta kuono-osa voisi olla pitempi, hyvä
selkä, voimakas hyvä rintakehä, riittävä luusto, samoin kulmaukset, etukäpälät hieman ulkokierteiset, hyvä turkki,
miellyttävä luonne, takaraajojen askel saisi olla pitempi. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja. KÄY H. Tilltalande tik,
feminint huvud, god hals och skulder, kompakt kropp borde varit bättre vinklad bak, tyvärr rör hon sig utan tillräckligt
påskjut. Heinola 28.8. Fernando Rodriques, Portugali. AVO EH 1. A little bit narrow for the muzzle, correct scull,
good neck, the front is all turned out, nice top line, nice tail, quite straight for rear angulations, nice coat, movement is a
little bit loose. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. KÄY ERI 4. Kaunis, sopusuhtainen narttu, sillä on kaunis pää ja ilme,
erinomainen kaula, samoin ylälinja, sillä on hyvä luusto, kulmauksia voisi olla aavistuksen verran enemmän,
erinomainen karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne.
LEADING-LIGHT BROWN-EYED-GIRL 26770/04 s.10.04.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. Leading-Light
Me Myself ‘N’ I kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: : Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola JUN EH 4. Erittäin feminiininen, sievä pää, kaunis ilme, hyvä kaula,
hieman etuasentoiset lavat, riittävästi kehittynyt eturinta ikäisekseen, riittävä luusto, hyvä rungon mittasuhteet,
ikäisekseen hyvä runko, hyvä reisi, kohtalaiset takakulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, tosin hieman ahtaasti takaa,
miellyttävä luonne. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. JUN EH 3. Hyvä tyyppi ja koko, melko hyvä luusto, kaunis
pää, hieman etuasentoiset lavat, vahva selkä, hieman ahdas edestä, hyvä rintakehä, hyvä takaosa, hieman ahtaat
takaliikkeet. Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi , JUN EH 2. Fem. Ungdomlig tik, med bra huvuduttryck,
ngt kort överarm, bra ben och tassar, tillräckligt vinklad bak men ngt muskelfattig vilket påverkar rörelser, härlig
utstrålning och temperament. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia, EH 3. A fine bitch with just enough bone,
immature at present, but a lovely coat and condition, moved well and true, slightly fine in head.
LEADING-LIGHT C’EST SI BON 13781/05 s. 24.12.2004 i. Backhills Just For You e. Fin Mva Leading-Light
Somelike It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK. Well balanced head, pleasant expression, good shape
of skull, shoulders slightly upright, good body, good width of fore chest, hind quarters need to develop in muscle,
moved with good level top line and drive. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. , JUN ERI. Nice
looking 11 months old, blue roan, proper breed type, good pigmentation, scissors bite, good front, ribcage ok for age,
proper cat feet, proper mover.
LEADING-LIGHT CHANSON D’AMOUR 13780/05 s.24.12.2004 i. Backhills Just For You e. Fin Mva LeadingLight Some Like It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK 2 KP. Very cobby & cockery, slightly strong muzzle,
good length of neck, short back & deep body, good width, needs to come up on the leg, very happy mover. Hyvinkää
15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN ERI 1 VASERT. Promising young lady of 9 months old, pretty head, nice dark
eye, enough neck, good upper arm, good quarters, would just like her a bit shorter in back, moved very well.
LEADING-LIGHT FIFTH ELEMENT 46199/04 s. 28.8.2004 i. Fin Mva Kans Mva Lv Mva Ltu Mva Shavian Cosa
Nostra e. Leading-Light Tsunami kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Balanced head, good bone, legs & feet, would
prefer more angulations to shoulders & hindquarters, well sprung ribs but carrying a little to much weight, moved
soundly with drive but would prefer firmer top line.

LEADING-LIGHT ME MYSELF ‘N’ I 43009/01s. 13.8.2001 i. Lynwater Forecaster e. Leading-Light Naughty
Dreams kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Pälkäne 9.4. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Kookas, oikea mittasuhteet ja linjat, näyttävä
kaula, hyvä pää, joskin kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä runko ja raajat, näyttävät liikkeet. Mikkeli 5.5 Annaliisa
Heikkinen. KÄY H. Hieman kookas narttu, kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta, kaula voisi olla pitempi,
etuasentoiset lavat & kehittymätön eturinta, tiivis, vahva runko, hyvä rintakehä, hieman pysty lantio, riitt. takakulm.,
liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa, hyvä luonne. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. KÄY EH 2. Hyvä tyyppi,
hyvä luusto, kaunis pää ja ilme, vahva selkä, hieman ahdas edestä, hieman etuasentoiset lavat, tilava rintakehä, riittävät
kulmaukset, hyvä turkki, lyhyt etuaskel. Suonenjoki 12.6. Filip Johnsson, Ruotsi, KÄY ERI 1 PN 3 VASERT.
Utmärkt typ, vackert feminint huvud med vackert uttryck, utmärkt hals, bra rygglinje, välvinklad fram och bak,
välutvecklad kropp, bra rörelser, skulle önska henne mycket gladare i ring.
LEADING-LIGHT OBLADI-OBLADA 13813/05 s. 29.11.2004 i. Fin Mva Lv Mva Kans Mva Francini’s Rubacuori
e. Leading-Light Pretty Flower kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Valkeala 12.11. Paavo Mattila. JUN EH. Hyvinrakentunut nuori narttu, jolla on kaunis pää ja ilme, hyvä
kaula, hieman suora edestä, hyvä ylälinja ja takaosa, erittäin hyvä karva, luusto voisi olla aavistuksen vankempi, liikkuu
hyvin kun malttaa, vilkas, miellyttävä luonne.
LEADING-LIGHT ONE LOVE 13814/05 s. 29.11.2004 i. Fin Mva Lv Mva Kans Mva Francini’s Rubacuori e.
Leading-Light Pretty Flower kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja. PEK 2 KP. Härlig valp, skulle önska hon inte skulle vara så fet, trevligt
feminint huvud, utm. hals och skulder, kompakt och välbyggd, snygga vinklar, rör sig väl. Valkeala 12.11. Paavo
Mattila. JUN EH 4. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kaunis pää ja kaula, sillä on erittäin hyvä runko, hyvinkulmautuneet
raajat, hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, selkä “elää” liikaa liikkeessä, miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 19.20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. JUN ERI. Proper breed type 11 months old blue roan, feminine head, could have a
little more substance and muscles, scissors bite, good front, correct body, proper quarters, proper tail set, could have
stronger top line, a little wide in rear.
LEADING-LIGHT PRETTY FLOWER 44976/02 s.9.10.2002 i. S Mva Bachkhills Garibaldi e. Fin Mva LeadingLight Somelike It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. AVO ERI. Luustoltaan ja kooltaan sopiva narttu, joka on tänään
hieman pulskassa kunnossa, jalo pää, joka runkoon nähden saisi olla hieman suurempi, hieman lyhyt kaula, oikeaasentoiset raajat, liikkuu hyvin. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI 1 PN 4 SERT. Very well
balanced little girl, nice head & expression, good dark eye, good rear feet, lovely body proportions & top line, good
quarters, movements is good, showed a true cocker character. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi.
AVO ERI. Very nice looking 3 years old blue roan, nice temperament, scissors bite, feminine head, good front, proper
ribcage, excellent tail set, proper hindquarters, nice coat, excellent cat feet, excellent mover, carrying a stronger top line.
LEADING-LIGHT SOME LIKE IT HOT 33567/99 s.08.06.1999 i. Kans & Fin & Est & Ltu & Blr Mva V-94
LTUV-99 Fools Alibaba e. Breeze Nightshift kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia KÄY EH 2. Feminine head but would prefer more muzzle,
good width to chest & straight front, would prefer more bone & length to leg, good neck & shoulders, well sprung rib,
slightly long in loin, good well muscled hindquarters, moved soundly. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard,
Sveitsi. KÄY ERI 1. Very attractive 7 years old, show in good condition, feminine head, scissors bite, dark slightly
round eyes, well set gear, long in body, excellent in shoulder, proper cat feet, correct mover, well presented.
LEAVENWORTH AZALEA 34338/01 s.25.5.2001 i. Leavenworth Heaven’s Gate e. Of Zlazano Asarina kasv. Anja
Puumala
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO H. Feminiininen narttu, kuono-osa voimakkaampi ja kaula pidempi,
hyvä eturinta, luusto ja tassut, turkki kiilloton ja huonokuntoinen, liikkuu reippaasti, miellyttävä luonne, esitetään turhan
pulskassa kunnossa.
LEAVENWORTH IN LOVE AGAIN 46326/94 s.15.07.1994 i. Leavenworth Paper Tiger e. Usemade Any Day Now
kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti VET EH 1. Hyvin säilynyt, hienoa rotutyyppiä oleva vanhus, kaunis
pää, silmistä näkee iän, hyvät korvat, kauttaaltaan sopusuhtainen, hyväluustoinen, liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin,
hyvä karvanlaatu, luonnollista harmautta. Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto VET ERI 1 ROP-VET. Erinomaisessa
kunnossa esitetty 11-vuotias veteraani, kaunis ja ilmeikäs pää, vahva selkä, erinomainen runko, hyvät raajat ja liikkeet,
erinomainen turkki. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. VET ERI 2. 11 years old red bitch, well shaped

feminine head, nice neck and shoulder line, well angulated behind, nice body and fore chest, still a good mover, nice
coat and temperament. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia. VET ERI 1, PN 1 ROP-VET. Good shaped
head, very good top line, good condition correct coat, very good moving.
LEAVENWORTH LET IT BE ME 41489/03 s.24.05.2003 i. S & N Mva Caperhill Missing Link e. Leavenworth No
Less No More kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia NUO ERI 2. 22 months old black bitch, typical
appearance, could move out better, but good legs and feet, a little plain in head, would prefer a little more body on
herLahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. NUO ERI 1 PN 3 SERT. 1 ½ year old black cockerbitch who has
come a long way in developing, lovely well shaped head, typical expression, scissors bite, nice neck and shoulder line,
well angulated in front and behind, lovely tight, excellent body for her age, sound, happy mover, nice coat and
temperament. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. NUO EH 2. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto, kaunis
narttumainen pää, hyvä ylälinja, ahdas edestä, etuasentoiset lavat, syvä rintakehä, erittäin hyvä takaosa, hyvä turkin
laatu, lyhyt etuaskel. Hamina KV 21.-22.5.Marija Kavcic, Slovenia. NUO ERI 1. Nearly 2 years, good type,
excellent head, correct bite, dark, well set eyes, long ears, strong body, medium neck, well balanced movement, a bit
narrow in front, correct tail carriage, nice coat, kind, friendly temperament. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic,
Kroatia. AVO EH. Enough long head, much skin on neck, short back, too narrow in the chest, correct angles hind,
should be better on moving. Tervakoski 4.-5.6. Sandra Maschford, Australia AVO EH. Excellent type and balance,
pleasing head and expression, good top line, she is very straight in front and lacks depth of chest, which shows in her
movement. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia AVO ERI 2. Feminine head, lovely expression, lovely balance
throughout, excellent bone, legs & feet, well sprung ribs & very short coupled, lovely width to hindquarters, moved
soundly keeping a good top line. Tuusula 2.7. John Thirwell, Iso-Britannia. AVO ERI 1 PN 4. Lovely type, pretty
head, I would prefer little more bone & substance, good legs & feet, well-constructed body with good quarters, lovely
coat, moved soundly, I would prefer more confidence. Valkeakoski 13.-14.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi AVO
H. Feminint huvud, bra hals, kort rygg, saknar förbröst, behöver breddas i bröstkorgen, kunde ha bättre vinklar fram och
bak, bra benstomme, rör sig bra bak, trångt fram. Aura 13.-14.8. Christen Lang, Norja. AVO EH 4. Feminint uttryckt
men kunde önska lite mer djupt i nosparti, kunde önska lite mera vinkel i skuldra och överarm, god rygg, fallande kors,
solid benstomme, rör sig väl, god päls, men med behäng, trevligt temperament. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja.
AVO EH 2. Två år gammal tik med feminint sött huvud, god hals, nog så framskjuten och rak I skuldror, fin kropp och
vinkling bak, god benstomme, tyvärr är hon trött och vill inte visa sig. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia
AVO EH. Would like just a little better reach of neck, good upper arm & feet, good body & tail set, nicely sounded
hindquarters, moved soundly. Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska. AVO ERI 2. Well matured bitch of good
size, with nice feminine head & good expression, good lengths of neck, well layed shoulders, level top line, well
angulated hindquarters, nice coat texture, sound mover. Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali AVO ERI 1 PN 2
SERT. I’ find head, slightly small in relation to the body, good top line, good typical coat, nice deep chest, good
angulations, good movement, good temperament. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. AVO ERI 4.
Excellent breed type, very feminine 2,5 year old black, in good show condition, pretty head, soft expression, scissor
bite, good front, proper tail set, excellent grooming, nice temperament, moves ok but could be a little more powerful in
ring. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. AVO ERI. Well-balanced female, exc. head and
eyes, good bone and substance, very good hindquarters, excellent temperament, I would prefer betters shoulder
placement. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. AVO ERI 4. Underbart fem. huvud, lite
kort hals, bra överlinje, en aning tjock på dagen, rörelser blir tungt, välvinklad, superpäls.
LEAVENWORTH LIMITED OFFER 41490/03 s. 24.5.2003 i. N Mva S Mva (N) Caperhill Missing Link e.
Leavenwoth No Less No More kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO H. Pleasing head, would like more width in front, good
back & body, moved quite well behind.
LEAVENWORTH NONE THE LESS 26495/01 s.03.02.2001 i. PMV-99 Flyers You Know e. Leavenworth No Less
No More kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia AVO EH. Feminine head, good length of neck but would
prefer better angulation to shoulders, would prefer more bone & move width to chest & hindquarters, well sprung ribs,
moved soundly but close front & behind.
LEAVENWORTH NOTED BY NAME 26496/01 s.03.02.2001 i. PMV-99 Flyers You Know e. Leavenworth No
Less No More kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo KÄY EH 3. Feminiininen, jolla riittävä luusto, hyvät tassut, hyvänmallinen
runko, pehmeässä karvassa, tuhdissa kunnossa, ahtaat etuliikkeet, kapea takaa, kaunis ylälinja, miellyttävä
tasapainoinen kokonaisuus. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia KÄY EH. Black bitch, little plain in
head, moved with animation, but could be little shorter in back, little soft topline. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-

Britannia KÄY EH 4. Feminine head, good reach of neck, straight front but would prefer more bone, good spring of
rib & very short coupled, good hindquarters, moved soundly with a level top line but a little close behind. Rusko 18.6.
Tord Lundborg, Ruotsi KÄY EH 3. Välskuret huvud, vällagd skuldra, mkt bra förbröst & överarm, alltför välvd
bröstkorg, utm. kors & bakställ, alltför lockig päls & uppburen svans i rörelse, rör sig trångt bak, mkt bra från sidan.
Tuusula 2.7. John Thirwell, Iso-Britannia. KÄY ERI 1 PN 1 ROP SERT. Lovely type, with excellent head &
expression, good neck & shoulder, lovely legs & feet, short well-ribbed body, sound mover, just a little narrow both
ways. Aura 13.-14.8. Christen Lang, Norja. KÄY EH 2. Feminin uttryck, kunde önska ngt mer hals och bättre
vinkling i skuldra & överarm, not small i front, välutvecklad bröst god benstomme, men not svaga mellanhänder, rör sig
bra från sidan, men lite trångt bak, god päls med rika behäng, trevlig temperament. Hämeenlinna 21.8. Jukka
Kuusisto. KÄY ERI 2 SERT FINMVA. Erinomaiset mittasuhteet omaava musta narttu, hyvä pää, kaula ja selkä, tilava
rintakehä, hyvät takaraajat, liikkuu hyvin takaa, hieman kapeasti edestä. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro. KÄY
EH 4. Eritt. hyvän tyyppinen ja koko, hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja lempeä ilme, hieman etuasentoiset lavat, hyvä
ylälinja, hyvä runko, riittävät kulmaukset, hieman pehmeä karvapeite, ahtaat etu- ja takaliikkeet, liikkeet voisivat olla
tehokkaammat. Hyvinkää 15.10 Carol West, Iso-Britannia VAL ERI. Pleasing head, good reach of neck, level top
line, good depth of chest, would like a little more rounded quarters, moves true but moving a little close fore & aft
today, very nice bitch. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. VAL ERI. Well balanced
female, good head and eyes, would prefer better shoulder placement, moves with drive, excellent temperament.
LEAVENWORTH SING FOR JOY 19349/02 s. 22.12.2001 N Mva S Mva (N) Caperhill Missing Link e.
Leavenworth Singing Silent kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. AVO EH. Feminine head but would prefer more width to muzzle, good straight front but
would prefer more bone, good angulations throughout, well sprung ribs, carrying a little too much weight, moved
soundly with lovely personality.
LECIBSIN MADONNA 51305/04 s. 17.11.2004 i. Lecibsin Mr Happy e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Lahti 5.11. Harry Tast. JUN ERI 1 PN 4. Tasapainoinen & jäntevä juniori, jolla oikeat mittasuhteet &
raajakorkeus, hyvin kaunisilmeinen feminiininen pää, ryhdikäs & jalo kaula, oikea lantion asento & hännän kiinnitys,
oikea karvanlaatu, oikea ravaajan liikemalli.
LECIBSIN MEDLEY 23480/04 s. 15.4.2004 i. De Brightdale’s But I’m Special e. Caperhill Mardi Sandra kasv. Jukka
Kuusisto
Näyttelyt: Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. JUN EH 4. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto, hyvä pää,
etuasentoiset lavat, vahva selkä, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä rintakehä, riittävät takakulmaukset, hyvä turkki,
melko hyvät liikkeet.
LECIBSIN SPECIAL GIFT 36158/97 s. 7.6.1997 i. Weewaddle Hot Hottentot e. Lochdene Sonata kasv. Jukka
Kuusisto
Näyttelyt: Lammi 11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi VET ERI 2 PN 4. Välskuret huvud med bra uttryck, utmärkt hals
och överlinje, välkroppad, stabil benstomme, utmärkta vinklar, bra tassar, rör sig spänstigt trots sin trivselvikt, välvisad,
bra pälskvalitet.
LOBEZNO ANA Fin & Est Mva 41941/98 s.30.10.1998 i. ESTV-98 V-00 Gold Point Vodka Tonic e. Scapa kasv.
Mikko Ampuja
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. VAL ERI. 6 year old black cockerbitch, feminine head,
scissors bite, nice neck, would like a bit better laid back shoulder, nice spring of ribs, good fore chest, well angulated
behind, moves in the right pattern, a little narrow behind, nice temperament. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti.
VAL EH 3. Would like the skull deeper, body well filled, excellent top line, very weak hindquarters, movement very
close behind with no power.
LOBEZNO ROSA NEGRA 11656/03 s.05.12.2002 i. Fin & Est Mva Gold Point Unique Joy e. Fin & Est Mva
Lobezno Ana kasv. Mikko Ampuja
Näyttelyt: Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. AVO ERI. Voimakas mittasuhteiltaan oikea narttu, hyvä pää, lavat
hieman edessä, tilava rintakehä, oikea-asentoiset raajat, liikkuu hyvin. Orimattila 24.9. Arja Koskelo. AVO EH 2.
Erittäin hyväntyyppinen, hyvin kaunispäinen feminiini narttu, jolla turhan suuret silmät, hyvä kaula ja ylälinja,
erinomaiset mittasuhteet ja tasapainoiset kulmaukset, hieman kapeat etuliikkeet ja voimaton etuaskel, turkki saisi olla
paremmin näyttelyyn viimeistelty, liikkeissä aavistuksen etumatala, miellyttävä luonne.
LUORUELAKE’S BELLADONNA 23879/04 s.5.3.2004 i. Finemoon Unlimited e. Muskettikoiran Desiree kasv.

Näyttelyt: Punkaharju 20.3. Jorma Silta JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen, vielä hieman kehittymätön
nuori narttu, kaksi etuhammasta tasapurennassa, kaunis selkälinja, rinta ei ole vielä valmis, hyvät raajat, samoin turkki,
luonne ja liikkeet.
MANACA’S OOPS I DID IT AGAIN S34514/2002i. Midnight Train Vom Rauhen Holz e.Manaca’s In You Dream
kasv. Monica Forsander
Näyttelyt: Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. VAL ERI 2 PN 2 VASERT VACA. Female
of exc. type and size, very good head, well laid shoulders, excellent top line and tail carriage, moves with drive,
excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. VAL ERI 2 PN 4 VASERT.
Snyggt fem. tik, vackert huvud, prima hals och överlinje, utm. parallella rörelser, utm. längd/höjd.
MANACA’S XCUSE MY CONDUCT 47123/04 s. 11.07.2004 i. JMV-94 NMV-94 EUJV-94 V-95 MV-95 BV-95
Fin Mva Kans Mva MV-98 AM Mva Pmv-01 MV-96 Northworth Madman’s Return e. S Mva Manaca’s Alice In
Chains kasv. Monica Fosander
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Marcel Chamberlan, Belgia PEK 1 KP ROP-pentu. Constitution générale solide et
assez harmonieuse, souhaité un peu plus d’angulation à l’arrière. Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila. JUN EH 3.
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, miellyttävä, feminiininen pää, hyvä kaula, niukka eturinta ja etukulmaukset pitäisi
olla paremmat, hyvin kehittynyt runko, oikea hännän kiinnitys, erinomaiset käpälät, hyvin kulmautunut takaosa,
etuaskel saisi olla pidempi, muuten liikkuu hyvin, oikealaatuinen turkki, esiintyy kauniisti, lupaava. Lahti KV 23.4.
Susie Svoldgaard, Tanska JUN ERI 1. 9 ½ month red bitch, well put together, beautiful feminine head, well sizzled,
typical expression, scissors bite, lovely neck, well laid shoulder, well angulated behind, nice legs and feet, sound happy
mover, lovely coat, nice temperament. Hollola 7.5. Paula Heikkinen-Lehkonen. JUN ERI 2 PN 4. Erittäin
hyvärakenteinen ja hyvin kehittynyt nuori narttu, tiivis tanakka runko, erinomainen lapakulmaus ja täyteläinen eturinta,
erinomainen takaosa, hyvät takakulmaukset, pää saisi olla pitempi ja voimakkaampi, varsinkin alaleuka ja pään ylälinjat
yhdensuuntaisemmat, hieman valkoisia karvoja kuonossa, rungossa karva on jo vaihtunut, kaunis ja sileä, raajoissa ja
vatsassa vielä pehmeää. Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi JUN EH 1. Välkroppad fem. tik med
välformat huvud, tillräkl. Vinklat, ngt framskjutet framställ, bra överlinje, välvinklat bakställ, rör sig väl. Tervakoski
4.-5.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN ER 1 PN 3 VASERT. Well sized, well balanced bitch of excellent type,
beautiful feminine head, correct bite, beautiful neck, well angulated all over, well developed body, moves very well,
beautiful coat, nice temper. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Head ok, lovely legs, bone & feet,
good layback of shoulder & upper arm, would prefer more reach of neck, slightly long coupled, excellent turn of stifle
& short below the hock, moved soundly but slightly close behind. Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi JUN EH 2.
Röd tik med mkt vacker päls, fem. huvud, väl tillbakalagd skuldra, utm. förbröst & överarm, välkroppad, ngt lång i
ländpartiet, ngt överviktig, rör sig med bra steg. Tuusula 2.7. John Thirwell, Iso-Britannia. JUN ERI 1 PN 2
VASERT. Quality bitch of lovely type, pretty head, just needs to develop between the eyes, lovely neck & shoulder,
deep well-ribbed body, strong quarters, nice outline, moved soundly, excellent coat & condition. Hyvinkää 3.7. Eeva
Rautala. JUN ERI 1 PN 2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, narttu, hyvänmuotoinen feminiininen pää, mutta
hieman vinot silmät, ilme saisi olla pehmeämpi, hyvä kaula & selkä, hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta, vahva
luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Mikkeli 7.8. Jorma Silta. JUN EH 1. Oikeat mittasuhteet
omaava lupaava nuori narttu, oikea nartun pää, eritt. hyvä selkä, riittävä rinnansyvyys, mutta rintakehä vielä kapea,
hyvät raajat, kaunis turkki, kiva luonne, liikkuu hyvin. Valkeakoski 13.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi JUN ERI
1. Tik med tilltalande helhet, välformat huvud, bra uttryck, snygg hals och överlinje, utm. svansansättning, välutvecklat
kropp, utm. vinklar, kunde ha ngt kraftigare benstomme, rör sig balanserat, kunde ha ett kraftigare steg i dag.
Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. JUN ERI 2. Ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori narttu, jalo pää, lavat hieman
edessä, tilava rintakehä, oikea-asentoiset takaraajat, liikkuu hyvin. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi JUN EH 2.
Fem. huvud, mycket lösa ögonkantar, bra bett och uttryck, tillräcklig hals, normalt vinklad bak, utm. benstomme, ej i
päls, rör sig knappt bak och fram, trevlig helhet stående, behöver mera tid. Porvoo 11.9.Jouko Leiviskä. EH 1.
Lupaava, kaunislinjainen, sopivan kokoinen, kaunis nartunpää jossa miellyttävä ilme, hyvä rungon volyymi,
erinomainen luusto, hyvä leveä reisi, erinomaiset käpälät, toivoisin tehokkaammat ja voimakkaammat liikkeet, esitetään
erinomaisesti. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. JUN ERI. Female of exc. type and size,
very good head and eyes, exc. top line and tail carriage, I would prefer better balance, between height and length,
excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. JUN ERI. Snyggt huvud,
välutvecklad för åldern, prima hals och överlinje, välvinklad, utm. bröstparti, utm. benstomme, rör sig med bra drive.
MANDOLIC MELICA 16913/05 s. 7.2.2005 i. Crawford Tom Dooley e. JV-02 Sarow’s Savannah kasv. Tarja
Karjalainen
Näyttelyt: Oulu 1.-2.10. Marjo Jaakkola. PEK 1 KP ROP. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen pää, jossa riittävä
vahvuus, hyvä kaula ja ylälinja, hieman etuasentoiset lavat, erittäin hyvin kehittynyt runko, hyvä luusto ja käpälät,
liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne, hyvänlaatuinen turkki. Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska.
PEK 1 KP ROP. Well matured 8 months, good size, very good in head, good expression, bit a bright in shoulders, level

top line, well-angulated quarters, moves with short steps in front, good coat texture. Ranua 6.11. Leila Kärkäs PEK 1
KP VSP. Tasap. Kokonaisuus, kaunisilm. hyvä pentupää, niukat etukulm., lyhyt kaula, riitt. takakulm. ja hyvä häntä,
liikkuu riitt. sivuaskeleella, kapea takaa, hyvä karvanlaatu tulossa, tänään turhan tukevassa kunnossa, iloinen, reipas
luonne, kokon. kuitenkin KP:n arvoinen. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. JUN ERI.
Very balanced female, good bone and substance, very good head and eyes, exc. top line, ribcage and rail carriage, front
could be better. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. JUN H. Acceptabelt huvud för lite
läppar för klen i nosparti, mkt kort överarm, bröstkorgen är ok men fattas förbröst, ngt knappa vinklar bak, mkt kort
kors och rör sig inte med effektiv drive, acceptabel päls.
MARGATE ART COLLECTION 22626/01 s. 4.4.2001 i. Fin Mva Est Mva EstV-02 Kans Mva Berryhill’s Bonfire e.
Margate Art Of Illusion kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Maalahti 16.4. Merja Järnstedt AVO EH 4. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, hyvä pää, erittäin
miellyttävä ilme, hyvä kaula, selkä ja takaosa, hyvä luusto, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä turkinlaatu,
liikkeessä eturaajojen askeleen tulisi olla pidempi, liikkuu hyvin takaa, esitetään hyvin, miellyttävä luonne. Lahti KV
23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. AVO ERI. 4 years old black bitch, nice head and expression, scissors bite, nice neck,
a little open in shoulder, well angulated behind, would like deeper fore chest, a little short in upperarm, nice tight,
moves in the right pattern but a little short in front, nice temperament.
MARGATE BETHANY MAE 26932/03 s.30.04.2003 i. N & S Mva Caperhill Missing Link e. Fin Mva Canyonn
Carrie On At Margate kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Valkeala 5.3. Paavo Mattila NUO ERI 1 PN2 VASERT. Kaunis, sopusuhtainen narttu, jolla on
hyvänmallinen kaunis pää, erinomainen kaula, hyvä sopusuhtainen runko, tyylikäs ylälinja, hyvät raajat, hyvä suora
karva, kaunis punainen väri, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia
NUO EH 3. Good bitch of cobby appearance, little long and a little high in rump, would like to see her with less white.
Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi NUO ERI 1. Erinomaisen luuston omaava nuori nainen, jolla kaunisilmeinen pää,
oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hieman lyhyt olkavarsi, erinomainen rintakehä, hyvät kulmaukset takana, koira
liikkuu avoimin takaliikkein, etuliike hieman korkeaa, hyvä karvanlaatu. Sipoo 24.4. Jorma Silta KÄY EH 2.
Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, sillä on hyvä ylälinja, riittävä rintakehä, samoin luusto, hyvät takaraajat,
olkavarsi voisi olla pidempi, etukäpälissä ulkokierteisyyttä, hyvä turkki, liikkuu kauniisti. Lahti KV 23.4. Susie
Svoldgaard, Tanska. NUO ERI 3. Almost 2 years old red cockerbitch, typical feminine head, kind expression, scissors
bite, lovely neck and shoulder, well angulated behind, nice tight, good spring of ribs, nice fore chest, sound, happy
mover, nice coat and temperament. Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi KÄY ERI 1 PN 4 VASERT. Väl
balanserad tik med bra huvud uttryck, bra skuldra, ngt kort överarm, välkroppad, snygg överlinje, starkt välvinklat
bakställ, rör sig ngt brätt fram förövrigt bra. Lammi 11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi KÄY ERI 2. Bra huvud och
uttryck, god hals, korrekt överlinje, välkroppad med stabil benstomme och utmärkta vinklar, bra tassar, korrekt
pälskvalitet, rör sig bra, välvisad. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia KÄY EH. Slightly strong in head for a
bitch, well angulated shoulders & hindquarters, good bone & substance throughout, would prefer more thickly padded
feet, well sprung ribs but slightly long coupled, would prefer better top line, moved soundly.
MARGATE CARTE BLANCHE 11368/02 s. 9.12.2001 i. Kans & Fin & Lv Mva Shavian Cosa Nostra e. Fin Mva
Margate Never By Chance kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia KÄY ERI 2. Good bitch, cobby appearance, moved
sound and with animation, would like a little more neck, and head could be longer with better head planes, but typical
busselling action. Mäntsälä 3.4. Pirkko Konttinen KÄY EH 2. Pyöreät silmät häiritsevät hieman ilmettä, hyvä kaula,
seistessä laskeva ylälinja, hyvä karva, hyvät raajat ja käpälät. Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila. KÄY EH 1. Eritt.
hyvän tyyppinen, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, turhanpyöreät silmät häiritsevät ilmettä, pää voisi olla
hieman pidempi, hyvä kaula ja ylälinja, turhan niukat etukulmaukset, eritt. hyvä runko ja luusto, oikea hännän kiinnitys,
hyvä takaosa, oikealaatuinen turkki, ryhdikkäät liikkeet, etuaskel voisi olla pidempi, esiintyy kauniisti. Lahti KV 23.4.
Susie Svoldgaard, Tanska. KÄY ERI 1. 3 years old red cockerbitch, feminine head, nice expression, scissors bite,
nice neck and shoulder line, would like a bit better laid back shoulder, well angulated behind, well developed body, nice
fore chest, sound, happy mover, nice temperament. Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. KÄY ERI 1 PN 3
VASERT. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto, hyvä pää, tummat silmät, hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä,
hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvä turkki, tehokkaat liikkeet. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia, KÄY 149
1 PN 2 SERT VACA. A quality bitch with a beautiful head, lovely neck and shoulders, strong top line, excellent muscle
bone, good mover with a lovely coat. Lammi 11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi KÄY ERI 1 PN 1 VSP SERT
FINMVA. Bra skuret huvud, bra uttryck, god hals, utmärkt överlinje, välkroppad, stark benstomme och utmärkt vinklar,
bra front och tassar, rör sig bra, välvisad. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia KÄY EH. Slightly broad in skull
but good width to muzzle, good neck & shoulders, straight front, good bone, slightly long coupled, good width &
angulations to hindquarters, moved soundly with drive keeping a very good top line. Rusko 18.6. Tord Lundborg,

Ruotsi , KÄY EH 1. Mkt välgående tik, nospartiet borde vara längre, alltför runda ögon, vällagd skuldra, tillräckligt för
bröst, välkroppad, utm. kors & bakställ, rör sig parallellt.
MARGATE CASO ZELANTE 44032/04 s. 13.8.2004 Fin Mva Kans Mva LV Mva Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e.
Fin Mva Est Mva Kans Mva Margate Wise Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Very pretty headed with tight dark eye, excellent
neck & layback of shoulder, would prefer more bone, well sprung ribs & short coupled, good width & muscle to hind
quarters, excellent turn of stifle, moved a little erratically & would prefer more drive.
MARGATE CHINA SUE 26933/03 s. 30.4.2003 i. N Mva S Mva (N) Caperhill Missing Link e. Fin Mva Kans Mva
Est Mva Canyonn Carrie On At Margate kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi NUO EH. Vahvaluustoinen narttu, jolla melko hyvä pää, kaunis ilme,
melko hyvä kaula, erinomainen rintakehä, voisi olla kulmautunut edestä paremmin, etuliike hieman korkeaa ja lyhyttä,
takaliike avointa, ylälinja ei aivan korrekti, hieman alhainen hännänkiinnitys, nostaa peffansa liikkeessä. Lahti KV
23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. NUO EH. Almost 2 years old red bitch, typical head and expression, scissors bite,
nice neck, a little straight in shoulder, good spring of ribs, fore chest needs to be deeper, well angulated behind, when
standing the bitch is a bit high in the back, moves in the right pattern, nice coat and temperament. Joutseno 12.6. Soile
Bister. AVO EH 1. Sopivan kokoinen, hyvä luustoinen narttu, varsin hyvä kallo, mutta kuono voisi olla täyteläisempi,
niukasti kulmautunut edestä, hyvä runko, riittävät takakulmaukset, hyvä karvanlaatu, ylälinjan tulisi olla liikkeessä
tyylikkäämpi, liikkuu riittävällä askelpituudella, erinomainen luonne. Tuusula 2.7. John Thirwell, Iso-Britannia.,
AVO EH 3. Pretty head, just a little plain, pleasing neck & shoulder, I would like more bone, little loose in top line, and
could be shorter in back, lovely temperament, moves little close behind. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia,
AVO ERI 2. Well bodied bitch with lots of substance, not fat, good neck, coat in an excellent condition, balanced body,
well set ears, balanced head with body.
MARGATE COR BLIMEY 11367/02 s. 9.12.2001 i. Kans & Fin & Lv Mva Shavian Cosa Nostra e. Fin Mva Margate
Never By Chance kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO ERI 4. 4 years gold bitch, nice cobby
appearance, moved sound coming and going, good legs and feet, good coat, would prefer slightly longer head and
slightly better head planes, but a very nice typical bitch. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. AVO ERI 3. 4
years old red bitch, lovely head and expression, scissors bite, nice neck, well angulated in front and behind, strong body,
nice tight, sound happy mover, lovely coat, nice temperament. Hamina KV 22.5.Marija Kavcic, Slovenia. AVO ERI
4. 2,5 years, good in type, excellent head, correct bite, dark eyes, long ears, excellent neck, strong, deep body, excellent
front, strong, well angulated legs, nice coat, she doesn’t move so well as she’s constructed. Kellokoski 12.6. Sue
Kettle, Iso-Britannia AVO EH. Slightly strong in head for a bitc, lovely length of neck & layback of shoulder, good
bone, would prefer tighter feet, well sprung ribs, slightly long in loin, excellent well rounded hindquarters, moved with
drive. Aura 13.-14.8. Christen Lang, Norja. AVO ERI 2. Utmärkt tikhuvud, prima hals och överlinje, lite stel
överarm, välutvecklad bröst, solid benstomme, rör sig väl, utmärkt päls, men med mycket behäng, trevligt temperament.
Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi AVO ERI 2. Vackert helhet med kvalitet, fem. huvud, bra bett, ngt tunn
underkäke, utm. hals och överlinje, välvinklad, bra kropp och förbröst, utm. päls, rör sig med bra steglängd men ngt löst
fram. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro. AVO ERI 1 PN 1 ROP. Eritt. Hyvät tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet,
hyvä luusto, pää, tummat silmät, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, tilava rintakehä, hyvä takaosa, kaunis turkki,
tehokkaat liikkeet.
MARGATE FAY FABLE 22629/01 s.04.04.2001 i. Kans & Fin & Est Mva, ESTV-02 Berryhill’s Bonfire e. Margate
Art Of Illusion kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi AVO ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva rungoltaan vahva narttu, jolla
melko hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rinnansyvyys, koira
liikkuu edestä hieman kapeasti, muuten rodunomaisesti, voisi olla kulmautunut takaa paremmin. Ruovesi 28.3. Soile
Bister AVO EH 1. Hyväluustoinen, hyvärunkoinen narttu, jolla varsin hyvä ylälinja, toivoisin paremman pään profiilin,
paremman kuonon ja ilmeen, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, turhan pehmeä karva, parempi trimmaus olisi
eduksi, saisi liikkua maatavoittavammin, hyvä luonne. Mikkeli 5.5 Annaliisa Heikkinen.
AVO EH 3.
Hyväntyyppinen, hyväluonteinen narttu, otsapenger saisi olla selvempi & kuono-osa täyteläisempi, hyvä kaula, saisi
olla paremmin kulmautunut edestä, vankka runko, riittävät takakulmaukset, oikea turkinlaatu, liikkuu hieman ahtaasti
takaa & edestä. Hamina KV 22.5. Marija Kavcic, Slovenia. AVO ERI 1 VASERT. 4 years, good in type, enough
long head, too flat skull, correct teeth, good eyes and ears, less prominent stop, excellent body, good bones, very well
balanced movement, full of temperament, nice coat. Pieksämäki 11.6. Jorma Silta. AVO ERI 1 PN 2 SERT.
Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, kuiva kaula, kiinteä selkä, rintakehässä ei huomauttamista, hyvät raajat,
turkki, luonne ja liikkeet. Suonenjoki 12.6. Filip Johnsson, Ruotsi, AVO EH 2. Mycket god typ, feminint huvud med
bra linjer, godtagbar hals, bra rygglinje, knappt vinklad i skulder och överarmar, välutvecklad kropp, välvinklad

bakställ, bra ben och tassar, skulle önska bättre rörelser fram. Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi AVO ERI 3.
Nospartiet kunde vara ngt grövre för att harmoniera med skallens bredd, vällagd skuldra, utm. förbröst & överarm,
välkroppad, välvinklat bakställ, mkt välgående. Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia AVO ERI 4. Good
body & ribs, excellent legs & feet, good neck & top line, moves very well, I’d prefer better tail carriage.
MARGATE KETTLE WHISTLE 44033/04 s. 13.8.2004 i. Fin Mva Kans Mva Lv Mva Ltu Mva Shavian Cosa
Nostra e. Fin Mva Est Mva Kans Mva Margate Wise Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN EH 3. Nicely balanced little black, everything in
proportion, needs tight feet, short cobby body, nice hindquarters, moved well, appeared to slightly turn right foot in.
MARGATE LOOK AT ME 34801/00 s.23.06.2000 i.Northworth Horn Fighter e. Kans & Fin & Est Mva Margate
What’s Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi AVO ERI 2. Kraftfull ändå fem tik med vackert huvud, ngt
kort skuldra och överlinje, bra ben och tassar, välkroppad snygg överlinje, utm. bakställ, rör sig väl med rastypisk
entusiasm.
MARGATE NEVER BY CHANCE Fin Mva 34268/95 s.07.07.1995 i. Fin & Kans Mva V-93 PLSG-93 V-96 Sirkiss
Red Velvet e. Margate Mama’s Royal kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia VET ERI 1 ROP-VET. 8 years, gold bitch of very
good outline, moved very sound and in good condition for age, classic gold, very good topline for age – or any age for
that matter. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. VET ERI 1 PN 4 ROP-VET. Almost 10 years old red
cockerbitch, still full of spirit, lovely head and expression, excellent neck, well angulated in front and behind, lovely
spring of ribs, nice feet and legs, sound, happy mover, nice temperament. Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund,
Ruotsi VET ERI 1 PN 2 VSP-VET, Tilltalande dam med vackert huvud och uttryck, härliga proportioner och vinklar,
rör sig för åldern väl. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia VET ERI 1 PN 3 ROP-VET. Ten year old bitch in
excellent coat and condition, moved well, good feet and bone, lovely type, balanced. Hamina KV 22.5.Marija
Kavcic, Slovenia. VET ERI 1 PN 1 ROP ROP-VET. 10 years in excellent condition, very nice head, strong body,
excellent top line, strong, well angulated legs, very sound movement full of temperament, nice coat. Rusko 18.6. Tord
Lundborg, Ruotsi VET ERI 2 10 år gammal veteran, som håller stilen, vackert huvud, utm. skuldra, förbröst &
överarm, välkroppad men ngt överviktig, utm. kors & bakställ, mkt välgående. Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, IsoBritannia VET ERI 1 PN 1 VSP ROP-VET. Remarkable 10 years old, such a wonderful mover for age, super head,
neck & top line, good quarters & tail set, top-quality cocker. Valkeakoski 13.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi VER
ERI 1 ROP-VET RYP VET 3. Vackert mycket välbehållen veteran, välbyggt, med härliga rörelser, i strålande
kondition. Aura 13.-14.8. Christen Lang, Norja. VET ERI 1 PN 4 ROP-VET. 10 år gammal tik, utmärkt kondition,
prima huvud, prima hals & överlinje, välutvecklad bröst, solid benstomme, rör sig mkt väl, utmärkt päls, mkt tilltalande
temperament. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja. VET ERI 1 PN 1 ROP ROP-VET. Vacker tio år gammal tik- härligt
huvud och uttryck, utm. hals och front, kompakt och välbyggd med snygga vinklar bak, rör sig med drive och stil.
Heinola 28.8. Fernando Rodriques, Portugali. VET ERI 1 PN 1 VSP-VET Very nice type, very good condition for
veteran, correct head, a little bit throatline on the neck, nice body with a good top line, good rears, moved very well,
coat ok. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi VET ERI 1 PN 3 ROP-VET. Tik full av kvalitet, fem. huvud, vackert
uttryck, utm. hals o. Överlinje, välvinklad, härligt lår, bra kropp och benstomme, ej i bästa päls, rör sig mkt väl,
välbibehållen. Kotka 10.-11.9. Harri Lehkonen. VET ERI 1 PN 2 VSP-VET. Hyvin säilynyt, vahvarakenteinen 10-v.
veteraani, melko hyvä pää, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, oikealaatuinen turkki, esiintyy reippaasti ja
liikkuu hyvällä askeleella. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro. VET ERI 1 PN 3 VSP-VET Eritt. hyvän tyyppinen,
vahva luusto, hyvät mittasuhteet, erinom. runko ja takaosa, hyvälaatuinen turkki, tehokkaat liikkeet. Hyvinkää 15.10.
Carol West, Iso-Britannia VET EH 1. Nicely balanced head, good neck & shoulder, good depth of brisket & spring of
rib, good quarters, would like a little lower tail set, very very nice 10 years old enjoying her day out, sound happy
mover. Lahti 5.11. Eeva Rautala. VET ERI 1 PN 1 ROP ROP-VET. Voimakasrakenteinen, melko kookas narttu, eritt.
hyvät tyyppiä, hyvä pää, kaula ja selkä, voimakas runko ja luusto, hyvinkulmautunut, liikkuu tasapainoisesti, kauniit
mittasuhteet, erittä. hyvässä kunnossa oleva veteraani, hyvä luonne. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. VET ERI 1 PN 3
ROP-VET BIS-VET I. Kaunis hyvinrakentunut narttu jolla hyvänmallinen pää, kaunis ilme ja kaula, erinomainen
ylälinja, erittäin hyvät raajat, kaunis karva, liikkuu hyvin, erinomainen luonne, esitetään kauniissa kunnossa. Jyväskylä
KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. VET ERI 1 VSP-VET. Still in beautiful condition 10,5 year old, excellent
breed type, good head, excellent bite, classic type, excellent shoulders, beautiful ribcage, strong hindquarters, free
mover, well presented.
MARGATE TRUST A TRY 49523/04 s. 24.10.2004 i. It Mva Lux Mva LtuV-04 Fin Mva Lv Mva Ltu Mva Est Mva
Kans Mva Esp Mva Shavian He Presto e. Fin Mva Kans Mva Est Mva Canyonn Carrie On At Margate kasv. Marjut
Kakko

Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK 2 KP. Pretty feminine bitch, good shoulder placement,
very good width & depth throughout, needs a little bit more bone, feet could be tighter & thicker padded, needs to lose
a little weight, moved soundly with good cocker bustle. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN EH. Pretty
headed little bitch, good tight neat feet, would like shoulder just slightly more laid back, nice level top line, needs to
develop a bit in muscle in back but a sound mover. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. JUN ERI 1. Kaunis nuori narttu,
kaunis ilmeikäs pää, erinomainen kaula, hyvä sopusuhtainen runko, sillä on hyvä luusto ja takaosa, erinomainen karva,
kaunis punainen väri, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. JUN ERI
4. Very nice looking g 11 months, showing in very nice condition, feminine all over, pretty head, correct neck, excellent
shoulder, nice body, proper cat feet, proper tail set, slightly narrow in behind, moves with lot of class. Helsinki KV
Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. JUN ERI. Female of exc. size, very good head, good reach of neck,
exc. top line and tail carriage, I would prefer more spring of ribs, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12.
Gitte Finnich Pedersen, Tanska. JUN EH. Mkt fem. huvud, en aning kort i linjer, kort hals, bra överlinje, annars ngt
kort överarm och hacking rörelser, prima bröstkorg, normala vinklar bak, prima päls.
MARGATE WISE UP 37558/01 s.09.08.2001 i. Fin Mva Claramand For Sure e. Kans & Fin & Est Mva Margate
What’s Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO EH. 4 years old black bitch, a little too much
bitch for me, pins in a little in front, little long, bit doggy for me. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi AVO ERI 3.
Kaunispäinen ja –ilmeinen narttu, jolla hyvä luuston vahvuus, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, riittävät
kulmaukset sekä edessä että takana, hyvä rintakehä ja rinnansyvyys, liikkuu balanssissa sekä edestä että takaa, hyvä
karvanlaatu. Korpilahti 3.4. Harri Lehkonen AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Iloisesti esiintyvä hyvänkokoinen narttu,
miellyttävä pää, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, oikeat mittasuhteet, kaunis turkki, liikkuu hyvällä
askeleella. Pälkäne 9.4. Markku Santamäki AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan ja
linjoiltaan oikea, hyvä pää ja kaula, oikeanmuotoinen rintakehä, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, tasapainoiset
liikkeet, upea turkki, käyttäytyy hyvin. Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila. AVO EH 2. Erinomainen tyyppi ja
mittasuhteet, oikeamallinen pää, jossa miellyttävä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hieman niukasti kulmautunut etuosa,
erittäin hyvä runko, luusto ja käpälät, oikea hännän kiinnitys, hyvin kulmautunut takaosa, oikealaatuinen, hieman
turhankin runsas turkki, saisi liikkua pidemmällä etuaskeleella, miellyttävä luonne, esiintyy hyvin, voisi olla
hoikemmassa kunnossa tänään, mikä olisi koiralle eduksi. Pieksämäki 11.6. Jorma Silta. AVO ERI 3 PN 3.
Mittasuhteiltaan oikea, voimakaspäinen narttu, hieman leuanalusnahkaa, hyvä selkä, moitteeton rinta ja raajat, hyvä
turkki, kiva luonne, liikkuu oikein. Suonenjoki 12.6. Filip Johnsson, Ruotsi, AVO ERI 1 PN 2. Utmärkt typ, feminint
huvud med trevligt uttryck, utmärkt hals och rygglinje, välvinklad fram och bak, välutvecklad kropp, ngt lång i
ländpartiet, utmärkta ben och tassar, utmärkta rörelser. Kotka 10.-11.9. Harri Lehkonen. AVO ERI 1 PN 1 VSP.
Iloisesti esiintyvä, hyvän kokoinen narttu, hyvä pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, hyvä turkki,
liikkuu ryhdikkäästi.
EstJV-06 MERAZURE BELLEZA 34466/05 s. 16.6.2005 Fin Mva est Mva EstV-02 Kans Mva Berryhill’s Bonfire e.
LvV-07 Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Tuusniemi 18.2. Markku Santamäki. PEK 2 KP. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikein rakentunut,
hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä rintakehän muoto, hyvä turkin laatu,
tasapainoiset liikkeet, kiertää hieman etukäpäliä sisäänpäin, iloinen hännänheiluttaja.
MERAZURE GIVE ME A HUG 36757/03 s.22.07.2003 i. Fin Mva Vitahotellets Aragon e. Merazure Victory Is Sure
kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Rantasalmi 3.7. Harri Lehkonen NUO EH 1. Hyvän kokoinen, vahvarunkoinen narttu, pään tulee
vahvistua, melko hyvin kulm. raajat, kaunis turkki, esiintyy iloisesti, saisi liikkua jäntevämmin, tarvitsee aikaa
kypsyäkseen. Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia NUO EH 3. Good body & top line, excellent neck &
shoulders, moves well with good tail carriage, I’d prefer better head & expression. . Joensuu 6.8. Ritva Raita AVO
ERI 1 PN 2 SERT VACA. Erinom. tyyppiä, sopusuhtainen innokas narttu, liikkuu kaikin puolin erinomaisesti, hyvä
ilmeikäs pää, hyvä pää, hyvä purenta, erinom. kulmautunut edestä että takaa, esitetään erinomaisesti, villi. Joensuu 7.8.
Åke Sjöström, Ruotsi AVO ERI 2 PN 4 VASERT. Fem. huvud, med bra linjer och gott uttryck, bra torrhet, halsen
önskas ngt torrare, stor rygg med fin överlinje, bra bröstdjup, goda vinklar fram och bak, riklig päls, starka ben och
tassar, vägvinnande rörelser. Luumäki 20.8. Jorma Silta. AVO ERI 2 PN 2 SERT. Mittasuhteiltaan oikea,
kaunislinjainen narttu, sillä on riittävä nartun pää, kiinteä hyvä selkä, syvä rintakehä, mutta eturinta saisi olla leveämpi,
hyvät raajat, turkki ja luonne, pientä ahtautta etuliikkeissä. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja. AVO ERI 1 PN 3
SERT. Livlig tik med feminint huvud, utm. hals och skuldra, kompakt kropp, välvinklad, rör sig med drive och stil.
Heinola 28.8. Fernando Rodriques, Portugali. AVO ERI 2. Nice head, correct neck, nice shoulder, long in the body,
nice tail, rear angulations, good nice coat, moved well. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. AVO ERI.
Proper breed type, 2 years old black, pretty picture, scissor bite, soft expression, long neck, good front, nice body,
proper tail set, strong hind quarters, when she moves – moves well. Tuusniemi 18.2.Markku Santamäki. AVO EH.

Sopivan kokoinen, ilmeikäs pää, mutta kuono saisi olla täyteläisempi, riittävä luusto, hyvä rintakehä, erittäin hyvä
takaosa, turkki ei parhaassa kunnossaan, liikkuu ja käyttäytyy hyvin.
MERAZURE GREAT SURPRISE 44338/02 s.08.10.2002 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin Mva Merazure
Upside-Down kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. AVO EH. 3 years old black, correct breed type,
feminine head, scissors bite, well set ears, medium length of neck, a little long in body, could have a little more
substance, nice good texture, proper quarters, medium angulated, needs a stronger top line. Tuusniemi 18.2.Markku
Santamäki. AVO EH 4. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin rakentunut, hyvät mittasuhteet, täyteläinen, kaunis pää ja
kaula, hieman pehmeä selkä, hyvä luusto, kohtalaisen hyvin kulm. raajat, polvikulmaus voisi olla voimakkaampi, hyvä
turkin laatu, ei parhaassa kunnossa, liikkuu hyvin, käyttäytyy hyvin.
MERAZURE KEEP UP Fin Mva 36309/97 s.17.08.1997 i. Fin & Dk & Est & Kans Mva KBHV-94 Sheerclever
French Memories e. Fin Mva Merazure Hard Victory kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia. VAL ERI 1 PN 1 ROP. Very nice head, good top line,
correct coat, very good moving.
MERAZURE LADY LUCK 36756/03 s. 22.7.2003 i. Fin Mva Vitahotellets Aragon e. Merazure Victory Is Sure kasv.
Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. JUN ERI 3. Well developed for age, good pigment, nice,
feminine head, well-set ears, good neck & top line lange, good mover. Oulu 7.-8.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia.
NUO ERI 4. Strong enough female, a little bit over weight, correct proportions, a little bit light head and muscle, strong
enough neck and back, strong loin, medium angulated, correct tail, good chest, movement is free enough. Nurmes
12.6. Javier Sanchesz Fernandes NUO ERI 1 PN 1 ROP SERT. Very nice back, excellent type and proportions, good
substance in body, good ribcage, excellent outline and movement action. Raahe 6.8. Markku Santamäki. AVO EH
1. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, hieman pyöreähköt silmät, hyvä luusto, laaja rintakehä,
voisi olla hoikempi, kohtalaisen hyvinkulmautuneet raajat, hyvät liikkeet ja turkki. Joensuu 7.8. Åke Sjöström, Ruotsi
AVO H. Välskuret huvud med bra uttryck, fin halslinje, är I för högt hull, vilket påverkar rygglinjen, ngt brant i korset,
djup underlinje, öppen skuldervinkel, bra vinkar bak, rör sig trångt fram och bak. Oulu 1.-2.10. Marjo Jaakkola.
AVO EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää, joskin kuono-osa voisi olla aavistuksen vahvempi,
riittävä kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, hieman luisu lantio, kohtalaisesti kulmautunut, kaunis turkki, liikkuu
riittävällä askelpituudella. Ranua 6.11. Leila Kärkäs AVO H. Hyväntyyppinen, kevyt narttu, jonka rungon ja pään
tulisi vielä kehittyä, eritt. hyvät pään linjat, hyvä kaula, rungon tulee vielä syvetä, etukulm. voisivat olla paremmat,
hyvät takakulm., luisu lantio, liikkuu hyvin kun pääsee vauhtiin, erinom. yhdensuunt. takal., hyvä turkin laatu,
miellyttävä luonne.
MERAZURE UPSIDE-DOWN Fin Mva 14079/01 s.25.01.2001 i. Kans & Fin & Est Mva, ESTV-02 Berryhill’s
Bonfire e. Fin & Est & Ltu Mva Merazure Lady Tan Dream kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Punkaharju 20.3. Jorma Silta VAL ERI 1 PN1 ROP. Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen narttu,
sillä on voimakas nartun pää, moitteeton ylälinja, syvä rintakehä, voimakas luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki,
luonne ja liikkeet. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi VAL EH 4. Melko hyväntyyppinen valionarttu, jolla hyvät rungon
mittasuhteet, tummat silmät, oikea purenta, hieman lyhyt kallo, hyvä kaula ja ylälinja, rintakehä voisi olla täyteläisempi,
hyvät kulmaukset takana, edessä voisi olla paremmat, koira liikkuu edestä kovin kapeasti ja lyhyellä askeleella, hyvä
karvanlaatu. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. VAL ERI. 4 years old black cockerbitch, typical head and
expression, scissors bite, would like the shoulder to be better laid back, well angulated behind, a little long in loin,
strong body, nice fore chest, typical movement, nice coat and temperament. Mikkeli 5.5 Annaliisa Heikkinen. VAL
EH 1. Hyväntyyppinen, vahvarunkoinen narttu, hyvä pää, kaula saisi olla pitempi ja etuosa paremmin kulm., riitt.
takakulm., hyvä turkinlaatu, voisi liikkua pitemmällä askeleella, miellyttävä luonne. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko
Kraljic, Kroatia. VAL ERI 2. Strong female, strong head, straight back, correct coat, very good moving. . Joensuu
6.8. Ritva Raita VAL EH 2. Sopusuhtainen jolla komea pää, hyvä ilme ja purenta, etukulm. melko suorat, luisu lantio
ja alas kiinn. häntä, hyvä polvikulma, hontelot etuliikkeet, askel saisi olla vetävämpi. Joensuu 7.8. Åke Sjöström,
Ruotsi VAL ERI 2 PN 3. Vackert huvud med bra könsprägel och fina linje, flått halslinje, stark rygg, bra kors, fin
underlinje, bra vinklar fram och bak, starka ben och tassar, bra päls vägvinnande steg. Parikkala 14.8. Paula
Rekiranta VAL ERI 1 PN 1 VSP. Tasapainoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä nartun pää, miell. ilme, hyvä kaula,
eturinta & runko, hyvin kulm. takaosa, kaunis turkki, eritt. hyvät sivuliikkeet, hieman kapeat etuliikkeet, rodunomainen
temperamentti. Luumäki 20.8. Jorma Silta. VAL ERI 1 PN 1 ROP RYP-4. Mittasuhteiltaan moitteeton,
sivuprofiililtaan varsin kaunis narttu, sillä on voimakas hyvä pää, moitteeton selkä, riittävä rinnan syvyys, mutta
rintakehä varsin kapea, hyvät raajat, turkki ja luonne, hieman ahtaat etuliikkeet. Kouvola 27.8. Eva Mjelde, Norja.
VAL ERI 4. Fyra år gammal tik med trevligt huvud, god hals, något framskjuten skuldra, kompakt kropp, god
benstomme, kunde haft mera drive över rörelserna. Heinola 28.8. Fernando Rodriques, Portugali. VAL ERI 1 PN 2.

Nice type, good expression, correct neck, a bit narrow front, front feet turned out, good top line a bit long for a body,
good rears, good movement. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. VAL ERI. Very pretty almost 5
year old red, showing good condition, pretty head, scissors bite, clean neck & shoulders, a little long in loin, excellent
ribcage, slightly open feet, nice good texture, excellent mover, slightly narrow behind, very nice temperament, could
carry a stronger top line. Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. VAL ERI. Excellent type and
size, head, neck, I would prefer shorter body, moves with drive, excellent temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12.
Gitte Finnich Pedersen, Tanska. VAL ERI 4. Kraftig tik, lite för lång i länd, bra hals och överlinje, utm. bröstparti,
normala vinklar bode fram och bak, rör sig med korrekt drive, prima päls.
MERAZURE VICTORY IS SURE LvV-07 43248/01 S. 30.10.2001 i. BaltV-03 Fin Mva Est Mva Claramand For
Sure e. Merazure Make Wish kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Tuusniemi 18.2. Markku Santamäki. AVO EH. Sopivan kokoinen, hyvin rakentunut, liikkuu pitkällä
askeleella, kantaa häntäänsä hyvin, turkki ei parhaassa näyttelykunnossa, hieman koholla olevat otsaluut.
MERAZURE WHO’S THAT GIRL 11822/02 s. 28.12.2001 i. Merazure Optimistic Boy e. Fin & Est & Ltu Mva
Merazure Lady Tan Dream kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi AVO EH. Kaunisilmeinen pää, tummat silmät, hyvin asettuneet korvat,
oikea purenta, kaula voisi olla jalompi, hieman pehmeä selkä, hieman alhainen hännänkiinnitys, hieman lyhyt olkavarsi,
eturinta puuttuu, rinnansyvyys riittävä, koira liikkuu melko korkealla etuaskeleella, hieman pehmeä karvanlaatu, seisoo
ranskalaisittain, eturaajat hieman käyrät.
MIDIAN’S JEWEL QUEEN 37899/03 s.11.6.2003 i. Midian’s Magic Black e. Two Pine’s Midian’s Mind kasv. Katri
Laitila
Näyttelyt: Nurmo 13.8. Niels Brandstrup, Norja AVO H, very good type, good head, a little bit too long in body,
should have straighter top line, a little too loose in front, forefeet are not pointing straight forefard, need more
development.
MIDIAN’S KAUNIS KIKKA 30810/04 s. 3.5.2004 i. Shimmerian Jubilee Prince e. Two Pine’s Midian’s Mind kasv.
Katri Laitila
Näyttelyt: Kokkola 22.5.Harry Tast JUN ERI 1 PN 1 ROP SERT. Tasapainoiset pehmeät linjat ja oikeat mittasuhteet
rungossa, hyvin kaunisilmeinen , pitkä pää jossa yhdensuuntaiset linjat, lyhyt turkki, mutta laatu oikea, voimakas
takaosa joka toimii hyvin liikkeessä. Teuva 11.6. Paavo Mattila. JUN ERI 1 PN 4, kaunis nuori narttu,
hyvänmallinen, kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, sopusuhtainen luusto ja erittäin hyvä takao9sa,
hyvänlaatuinen, mutta niukka karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, hyvin lupaava nuori koira jota tänään
karvattomuus häiritsee. Närpiö 12.6. Cristian Vantu, Romania. JUN ERI 3. Not very strong, but good proportions,
good expression, quite good front, quite good ribcage, good loins and croup, good angulations, still not enough coat,
healthy movement. Nykarleby 3.7. Markku Santamäki. JUN EH 3. Pienehkö, mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä,
ilmeikäs pää, erinomainen ylälinja, erittäin hyvät olkavarret, kuroutunut vatsaviiva, tasapainoiset liikkeet, reippaasti
kesken kehityksen.
MIDIAN’S LADY PLANET 44912/04 s. 11.7.2004 i. Shimmerian Jubilee Prince e. Midian’s Jewel Queen kasv. Katri
Laitila
Näyttelyt: Kokemäki 7.5. Vera Smirnova, Viro. JUN ERI 1. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto, kaunis pää ja
ilme, kaunis ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä takaosa, kaunis turkki, hieman ahtaat takaliikkeet. Rauma 4.-5.6.
Wim Wellens, Alankomaat. , JUN EH 2. 11 month, black & tan, typical young bitch, still mature, sweet head and
expression, could prefer little stronger head, upright in shoulder, good body for age, good angulations in hock, enough
bone, nice temperament, happy mover. Teuva 11.6. Paavo Mattila. JUN EH 3. Hyvät mittasuhteet omaava nuori
narttu, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, kulmauksia saisi olla enemmän, hyvä karva,
voisi liikkua joustavammin, miellyttävä luonne. Pori KV 30.7. Sean Delmar, Irlanti. JUN EH 4. Skull not deep
enough, would like stop more defined, too narrow in head, would like a little more substance and volume, moved well.
Nurmo 13.8. Niels Brandstrup, Norja JUN H. Very beautiful head, good neck, short and falling croup which destroys
the general impression, should be more developed in chest even taked the age for consideration, good bones, short step.
MOOSELAKE’S BAMBOOZIE 31900/04 s. 4.6.2004 i. EstV-97 Northworth Peek Inmemories e. Cockhill Key To
My Heart kasv. Helena Ravolainen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. PEK 2 KP. Good typicity, strong head, at the moment a bit
divergent, good strong top line, neck long enough, tail is set too high, good angl., correct elbows, good pasterns, good
mover. Tuusniemi 18.2. Markku Santamäki. NUO ERI 2 PN 4. Kookas, vahvarakenteinen, hyvä pää, hyvä
huulilinja, erittäin hyvin kulm. raajat, hyvä runko, hyvä turkki, reippaat liikkeet. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi
JUN EH 3. Hieman ilmavalta vaikuttava, vahvaluustoinen narttu, jolla melko hyvä pää, hyvä kaula, saisi olla

kulmautunut edestä paremmin, rinnansyvyys ei riittävä, hyvä karvanlaatu, hyvä luonne, tummat silmät, oikea purenta,
hyvin asettuneet korvat, eturinta puuttuu, koira liikkuu edestä kovin kapeasti, esitetään hyvin. Kangasniemi 16.4.
Jukka Kuusisto JUN H. Kovin ilmava, kookas juniorinarttu, jalo pitkä pää, hyvä selkä, kovin kevyt rintakehä,
voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, liikkeet kaipaavat harjoittelua, hyvälaatuinen turkki, mutta mahakarvat
puuttuvat. Pieksämäki 27.8. Tarja Hovila JUN EH 2. Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu, jolla on voimakas,
hyvänmallinen pää, kallo-osa saisi olla hieman jalompi, hyvä kaula, turhan lyhyt, pysty olkavarsi, ikäisekseen sopiva
runko, erittäin hyvä luusto ja käpälät, hieman pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa, hieman löysät kyynärpäät ja
etuaskel saisi olla pidempi, takaa liikkuu hyvin, oikealaatuinen turkki, miellyttävä luonne
MOOSELAKE’S BEBOP-A-LULA EstJV-05 31899/04 s. 4.6.2004 i. EstV-97 Northworth Peek Inmemories e.
Cockhill Key To My Heart kasv. Helena Ravolainen
Näyttelyt: Kajaani 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. PEK 1 KP ROP, well developed for age, good skull, nice, enough
long head, excellent ear, good neck, top line, front & moving. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi JUN EH 3. Hieman
ilmavalta vaikuttava, vahvaluustoinen narttu, jolla melko hyvä pää, hyvä kaula, saisi olla kulmautunut edestä paremmin,
rinnansyvyys ei riittävä, hyvä karvanlaatu, hyvä luonne, tummat silmät, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, eturinta
puuttuu, koira liikkuu edestä kovin kapeasti, esitetään hyvin. Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto JUN H. Kovin
ilmava, kookas juniorinarttu, jalo pitkä pää, hyvä selkä, kovin kevyt rintakehä, voimakkaasti kulmautuneet takaraajat,
liikkeet kaipaavat harjoittelua, hyvälaatuinen turkki, mutta mahakarvat puuttuvat. Pieksämäki 27.8. Tarja Hovila JUN
EH 2. Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu, jolla on voimakas, hyvänmallinen pää, kallo-osa saisi olla hieman jalompi,
hyvä kaula, turhan lyhyt, pysty olkavarsi, ikäisekseen sopiva runko, erittäin hyvä luusto ja käpälät, hieman pitkä
lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa, hieman löysät kyynärpäät ja etuaskel saisi olla pidempi, takaa liikkuu hyvin,
oikealaatuinen turkki, miellyttävä luonneJyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. NUO EH 2. Proper
breedtype, at the opposize limit, correct head, scissors bite, clark eyes and pigment, long neck, proper shoulders, a little
long in body, correct hindquaters, a lightly narrow in behind, could be a little more feminin all over.
MUM’S LUCKY ZLOTA GROTA 14142/04 s. 18.9.2003 i. Pl Ch King Of Swing Sambalu e. Pl Ch Franszka Zlota
Grota kasv. Eugenia Fengler
Näyttelyt: Nykarleby 3.7. Markku Santamäki. NUO EH 2. Sopivan kokoinen, erittäin kaunis pää, hyvä ilme, hyvä
kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja oikean rinnan syvyys, hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, voisi liikkua
voimakkaammin takaraajoilla, käyttäytyy hyvin. Maalahti 16.4. Merja Järnstedt NUO ERI 2. Erittäin
hyväntyyppinen, sopusuhtainen, hyvä ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, erinomainen
turkinlaatu, tasapainoiset liikkeet, esiintyy iloisesti.
MUSCHA’S PLAY MY DING DONG DKK2405/2001 s.8.1.2001 i. Dan-L’s Piece Of Pie e. Dan-L’s Something To
Talk About kasv. Lisbeth ?
Näyttelyt: Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina VAL ERI 1 PN 1 VSP SERT CACIB.
Female of excellent type size and balance, fem. head, exc. reach of neck, well laid shoulders, exc. top line, hindquarters
and tail carriage, moves and shows to advantage. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. ,
VAL ERI 1 PN 1 ROP CACIB. Fantastisk tik, mkt fem. och underbart huvud, bra uttryck, vacker hals och överlinje,
härlig benstomme, prima bröstkorg, perfekta rörelser både fram och bak, underbart rörelse monster.
MUSKETTIKOIRAN FANTASY FANNY 32449/01 s.17.04.2001 i. Kans & Fin & Est Mva, ESTV-95, BALTV-98
Benchmark Bestseller e. Muskettikoiran Aleksandra kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Ilomantsi 23.1. Harry Tast NUO EH1, Rungossa eriomaiset mittasuhteet ja raajakorkeus, kaunislinjainen
ja -ilmeinen narttumainen pää, jalo kaula, tasapainoisesti kulmautunut, kovin lyhyessä turkissa, laatu oikea,
takaliikkeeet ahtaat ja driveä saisi esittää enemmän. Mariehamn 11.6. Trudy Walsh, Irlanti AVO ERI 1 PN 1 ROP
SERT. Beautiful headed blue bitch, lovely expr3ession, exc. neck & shoulder, good depth and spring of rib, exc. top
line and tail set, moved very well, very good coat and condition.
MUSKETTIKOIRAN LA BAMBA 36737/04 s. 15.6.2004 Fin Mva DK Mva EstV-01 Kans Mva Est Mva V-01 V-02
S Mva/N) N Mva V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Isadora kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. JUN EH. 10 months old blue roan cockerbitch who needs
more developing, nice feminine head, typical expression, scissors bite, nice neck, would like a bit better laid back
shoulder, well angulated behind, moves in the right pattern, still a little loose in front, nice coat and temperament.
Mikkeli 5.5 Annaliisa Heikkinen. JUN H. Hyväntyyppinen, hieman kookas nuori narttu, turhan kapea pää, kuonon ja
kallon ylälinjat saisivat olla samansuuntaisemmat, kaunis kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, vielä kovin
litteä runko, hieman pysty lantio, riitt. takakulmaukset, saisi liikkua paremmin takaa, hyvä karvanlaatu, hyvä luonne,
köyristää liikkeessä lanneosaansa. Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia. JUN ERI 2. Pleasing head &
expression, very good body & ribs, shade long ?, handler needs to take dog at better pace. Mikkeli 7.8. Jorma Silta. ,
JUN H. Oikeat mittasuhteet omaava lihavassa kunnossa esitetty narttu, sen päässä ei ole huomauttamista, hieman

kaulanalusnahkaa, riittävä luusto, olkavarsi voisi olla pitempi, riittävät takakulmaukset, hyvä turkki, kiva luonne,
hieman ahtaat etuliikkeet.
NEPPARI’S BELLADONNA 13399/05 s. 22.12.2004 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Rassel’s Beautiful
Queen kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Annie Kettle, Iso-Britannia PEK. Good size for age, possibly a little hig on leg, head a
little plain, good shoulder placement, good length of back, needs a little more rear angulation, moved well.
NICORET’S LA BOHEME 42751/04 s. 26.7.2004 i. Fin Jva Midian’s Harfield Arthur e. Shavian O Sole Mio kasv.
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Marcel Chamberlan, Belgia PEK 2. Une jolie petite chienne, l’arrière main pourrait
être un peu plus angulé et les lignes de tête plus parallèles. Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia JUN EH.
Good reach of neck, good bone & neat feet, level top line, really well muscled hindquarters, tends to toe out the front
feet when standing but in movement appears to be true.
NICORET’S LA GIOCONDA 42752/04 s. 26.7.2004 i. Fin Jva Midian’s Harfield Arthur e. Shavian O Sole Mio
kasv.
Näyttelyt: Ypäjä 16.-17.7. Leila Kärkäs JUN EH 1. Kaunisilm., eritt. hyväntyyp., vielä kapearunkoinen narttu, hyvä
pää, niukasti kulm. etuosa, riittävät takakulm., hieman luisu lantio, hyvä ylälinja, hyvä turkinlaatu, esitetään hyvin,
miellyttävä luonne, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, koira vielä kovin kapea ja tarvitsee aikaa. Hyvinkää 15.10.
Carol West, Iso-Britannia JUN H. Black bitch, quite narrow throughout, would like better shoulder placement, good
bone, pretty in head, tends to stand 10 to 2, moved a little close, nice outline.
NIGHTLANE’S EVENINGSTAR Fin Jva 42246/04 s. 26.8. 2004 i. Am Ch Westerner Marching Order e.
Nightlane’s Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Lammi 11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi JUN H. Bra huvud, tillräcklig hals, bra överlinje, välkroppad, bra
benstomme, normala vinklar, bra front, bra pälskvalitet, visas för dagen för högt hull, vilket belastar I rörelser där av
priset, välvisad. Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. JUN ERI 1. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt juniorinarttu,
jalo pää, hyvä selkä ja rintakehä, oikea-asentoiset hyvinkulmautuneet raajat, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Lahti 5.11.
Harry Tast. JUN H. Tuhdissa & löysässä kunnossa esitetty (juoksu), voimakasrakenteinen ja vankkarunkoinen juniori,
joka antaa liikkeessä jo raskaan vaikutelman, syvä kallo-osa, laskeva kuonolinja, hyvin kaunis ilme, tasapainoisesti
kulmautunut, hyvä luusto, erinomainen silkkinen turkki, liikkeessä etukäpälät sisäkierteiset, saisi esiintyä iloisemmin.
Valkeala 12.11. Paavo Mattila. JUN ERI 3. Hieman tukevassa kunnossa esiintyvä kaunis narttu, kaunisilmeinen pää,
hyvä kallo, hieman suora edestä, sillä on hyvä runko, ylälinja ja takaosa, erittäin hyvälaatuinen karva, voisi liikkua
sulavammin, miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. JUN EH. Proper breed type 14
months old red and white, showing in good condition, feminine head, slightly heave in skull, scissors bite, medium
neck, excellent ribcage, a little long in body, good carried stronger top line, could have more drive.
NIGHTLANE’S HUNGRY HUNTER 28157/02 s.23.05.2002 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Nightlane’s
Stars Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. AVO EH. 2 years old black and white cockerbitch, nice head
and expression, scissors bite, nice neck, would like a bit better laid back shoulder, well angulated behind, would like a
bit deeper fore chest, a little light in bone, moves in the right pattern, could show a little more happiness. Lohja 14.5.
Karin Brostam-Berglund, Ruotsi , AVO EH 4. Fem tik, bra huvud uttryck, ngt framskjutet framställ, bröstkorgen
alltför outvecklad i främre delen, välvinklad bakställ, rör sig ngt u-rätt fram och drar upp ländpartiet I rörelser, bra päls,
trävl. temperament. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia, AVO EH 4. A mature bitch in excellent coat and
condition, a good rib, strong loin, slightly longer in body for my taste, but moved well. Lammi 11.6. Inge E:son
Thoor, Ruotsi AVO EH 4. Bra uttryck, bra hals, godtagbar överlinje, välkroppad, bra benstomme, normala vinklar, bra
pälskvalitet, rör sig bra fram, välvisad. Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto. AVO ERI. Mittasuhteiltaan ja kooltaan
sopiva narttu, hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman litteät tassut, hyvä rintakehä, liikkuu hyvin.
NIGHTLANE’S PARADISE GIRL 10967/04 s.06.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s Lonely Hunter
kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi NUO H. Ngt lågställd tik, välformat huvud, alltför mycket
halsskinn, knappt vinklat, alltför framskjutet framställ, bra benstomme, utåtvridna framtassa, ännu outvecklad
bröstkorg, tillräckligt vinklad bak, rör sig alltför brätt fram och bak, bra päls, trävligt temperament.
NIGHTLANE’S PENSIVE SEEKER 10968/04 s.06.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s Lonely Hunter
kasv. Anneli ja Pertti Tamminen

Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. , NUO EH 1. Still very baby like looking 2 years old
blue roan and tan, scissors bite, soft expression, a little light bone, need to get deeper ribcage, excellent muscles, a little
straight in shoulder, nice texture, proper cat feet, need to full fill maturate, nice temperament.
NIGHTLANE’S PRETTY DARLING 10969/04 s.06.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s Lonely
Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas Howe, Australia JUN EH. Black and white ticked bitch, 9 months, well
presented, would like a better head and better angulation fore and aft. Sipoo 24.4. Jorma Silta JUN H. Mittasuhteiltaan
oikea, vielä kehitykseltään keskeneräinen narttu, sillä on muuten hyvä pää, mutta leuan- ja kaulanalusnahkaa, hyvä
selkä, rintakehä ei ole vielä valmis, hyvät raajat, hyvä turkki, kiva luonne, ahtautta etuliikkeessä. Lahti KV 23.4. Susie
Svoldgaard, Tanska. JUN EH. 16 months blue roan cockerbitch, still developing, nice feminine head, scissors bite,
enough neck, a little straight in shoulder, enough angulations behind, body and fore chest needs to developed, a little
french in front, nice coat and temperament. Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi , JUN H. Feminin, alltför
luftig 17 mån. tik. Välformat huvud med alltför tunt nosparti, öppet vinklar framställ, mycket outvecklad i bröstkorgen
nedre del, bra bakställ, bra päls, trevligt temperament. Helsinki 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia, JUN H. A pretty
bitch, a need of coat who moved well, just enough bone, long loin and a good tail set. Lammi 11.6. Inge E:son Thoor,
Ruotsi NUO EH 2. Bra huvud och uttryck, god hals, godtagbar överlinje, tillräcklig bröstkorg för denna klass, bra
benstomme, tillräckliga vinklar, bra tassar, rör sig bra fram, kunde ha mera drive bak, bra pälskvalitet, välvisad.
NOBLE TRAMPS ENDLESS STORY 18406/05 s. 1.12.2004 i. JV-03 BaltV –04 Fin Mva Kans Mva Finemoon
Second Sight e. Noble Tramps Close To You kasv. Elisa Itälaakso
Näyttelyt: Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali JUN ERI. Nice head, with nice long ears, good top line, good
proportions of body, good angulations, typical coat, moves well, good temperament.
NOBLE TRAMPS ENTIRELY MINE 18405/05 s. 1.12.2004 i. JV-03 BaltV –04 Fin Mva Kans Mva Finemoon
Second Sight e. Noble Tramps Close To You kasv. Elisa Itälaakso
Näyttelyt: Seinäjoki 22.10. Alex Krasilnikoff, Tanska. JUN H. Good size, well shaped head, but too open eye, too
upright in shoulders, level top line, very good head quarters, rather good coat texture, Could move more freely.
Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali JUN ERI 4. Typical points of the breed, good long muzzle, nice round
head, good proportions in body, good angulations, typical coat, good movement, good temperament.
NORTHWORTH BE WITH ME 12699/97 s.27.06.1996 i. Am Mva Westerner Marching Order e. Northworth Quits
With Me kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. VET ERI 4. 9 years old red cockerbitch, nice head and
expression, nice neck, a little straight in shoulder, well angulated behind, strong body, still a sound, happy mover, nice
coat and temperament. Mikkeli 5.5 Annaliisa Heikkinen. VET ERI 1 PN 3 ROP-VET. Erinomaisessa kunnossa oleva
vet-narttu, hyvä pää & ilme, hyvä kaula, etuosa voisi olla vähän paremmin kulm., erinomainen runko & oikeat
mittasuhteet, hyvä takaosa, luustoa voisi olla enemmän, erinomainen karvanlaatu, liikkuu ahtaasti takaa, kauniisti
sivulta, erinomaisessa kunnossa, hyvä luonne. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia VET ERI 2. Compact
female, a bit lighter, correct top line, very good moving. Tervaskoski 4.-5.6. Sandra Machford, Australia VET ERI 1
VSP-VET. Excellent breedtype and balance, pleasing head and expression, quite wonderful for 9 years, firm topline,
good muscletone and feet, Congratulations. Lammi 11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi VER ERI 3. Bra huvud och
uttryck, god hals, bra överlinje, välkroppad med bra benstomme och goda vinklar, rör sig spänstigt, bra pälskvalitet,
välvisad. Mikkeli 7.8. Jorma Silta. VET H. Mittasuhteiltaan oikea, lihavassa kunnossa esitetty veteraani, sillä on hyvä
pää,mutta sivukuvaa pilaa runsas kaulanalusnahka, voimakas syvä rintakehä, mutta eturinta kapea, hyvät raajat, turkki
& luonne, ahtaat etuliikkeet. Valkeala 12.11. Paavo Mattila. VET ERI 2. Kaunis nartu jolla hyvät mittasuhteet,
kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä runko, aavistuksen suora edestä, hyvä ylälinja ja takaosa, sillä on hyvä karva ja
liikkeet, miellyttävä käytös.
NORTHWORTH GUILTY N’CRY 17252/04 s.13.08.2003 i. V-99 Northworth Trip Hammer e. Northworth Hue And
Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo JUN ERI 2. Erinomainen tyyppi, feminiininen kokonaisuus, miellyttävä pää,
kaunis kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, hieman jäykät ranteet, oikeanmallinen runko, kaunis leveä reisi, liikkuu
erittäin hyvin terveellä askeleella, tiptop-näyttelykunnossa, saisi kantaa häntää iloisemmin, hyvin miellyttävä ja
tasapainoinen kokonaisuus.Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi NUO ERI 2 PN 4. Lovande tik, utm. proportioner &
vacker hals, fem. huvud under utveckling, utm. skuldra, förbröst & överarm, välkroppad, utm. kors & bakställ, härliga
rörelser. Karjaa 10.7. Tarja Hovila. NUO ERI 1 PN 4 VASERT. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis, nuori
narttu, jolla on feminiininen oikean mallinen pää, hyvä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hieman pysty olkavarsi, muuten
sopusuhtaisesti kulmautunut, erittäin hyvä eturinta ja erinomaisen mallinen runko, hyvä, vahva lanneosa, oikea hännän
kiinnitys, erinomaista laatua oleva kaunis turkki, liikkuu vetävällä askeleella tehokkaasti, voisi käyttää häntäänsä

enemmän. Nivala 16.-17.8 Manuel Loureiro Borges, Portugali NUO ERI 1 PN 4 VASERT. Nice type, very feminine,
nice head & expression, excellent neck & top line, good front, nice coat, good angulations, very nice mover.
Valkeakoski 13.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi, NUO ERI 1 PN 3 SERT. Detta är för mig prototypen på
cockerspaniel, byggd för både arbete och utställning, mycket vacker. Aura 13.-14.8. Christen Lang, Norja. , NUO
ERI 1. Utmärkt tikhuvud, prima hals & överlinje, god bröst för åldern, god benstomme, rör sig väl, god päls, trevligt
temperament.
NORTHWORTH INSPIRATIONAL Fin Mva 33282/98 s. 22.5.1998 I D & VDH & KLB Mva, KBHV-98, -99, -01,
-02 Dan-L’s Let’s Talk about Sex e. Northworth Hue And Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti VAL ERI 1 PN2. Klassinen kaunis cockerityyppi, ihastuttava,
oikeankokoinen, hyvä kaula ja selkälinja, hieno ilme, hyvät korvat, hyvä etuosa, liikkuu kauniisti ja rodunomaisesti,
kaunis väri, hyvin hoidettu karva, hyvä hännänkäyttö. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska, VAL ERI 2 PN 2. 6
years old red bitch, lovely head and expression, scissors bite, lovely neck on a well-laid shoulder, good spring of ribs,
nice fore chest, nice tight, sound, happy mover, lovely coat, nice temperament. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, IsoBritannia VAL ERI 2. Head ok, slightly long in foreface, very balanced outline, straight front but would prefer tighter
feet, good neck & shoulders, well sprung ribs, wide well angulated hindquarters, moved soundly. Hyvinkää 15.10.
Carol West, Iso-Britannia VAL ERI 3. A lovely headed bitch, nicely balanced, good neck & shoulder, good straight
front, good level top line, nicely angulated quarters, moved soundly & with wagging tail. Jyväskylä KV 19.-20.11.
Laurent Pichard, Sveitsi. VAL ERI 3. Very feminine 6 year old red, showing in beautiful condition, excellent
shoulders, long neck, short in body, proper tail set and carriage, moves ok, well presented.
NORTHWORTH MADAM’S MATCH 17661/01 s.20.09.2000 i. Kans & Fin & Am Mva NMV-94 EUJV-94 V-95
MV-95 BV-95 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Northworth Hue And Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO ERI 2. Feminiininen, hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea,
tasapainoiset kulmaukset, kaunis ylälinja, hyvä rungonsyvyys ja oikein kaareutuneet kylkiluut, liikkuu erittäin hyvin,
tehokkaalla askeleella, hieman niukassa karvassa. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO EH. 4
years gold bitch, moved quite smartly and was reasonably well put together, but too fine foreface, not enough underjaw,
well presented and handled. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. AVO ERI 1 VASERT. 3 years old red
cockerbitch, feminine head, nice expression, scissors bite, lovely neck on a well laid shoulder, well angulated behind,
nice tight, good spring of ribs, sound, happy mover, would like a little bit deeper fore chest, nice temperament. Lohja
14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi AVO ERI 1 PN 3 SERT. Feminin tik med utmärkta proportioner, välformat
huvud, skulle önska mera kraft i nospartiet, bra hals, front, ben och tassar, välkroppad stark överlinje, utm. bakställ, rör
sig väl med tillräkl. steglängd. Helsinki KV 21.5. Pam Blay, Iso-Britannia. AVO ERI 3. A mature bitch of a lovely
type in excellent coat and condition, lovely hind angulations, moved well with a merry action, pretty head. Lammi
11.6. Inge E:son Thoor, Ruotsi AVO ERI 1 PN 2 VASERT. Bra huvud och uttryck, god prägel, utmärkt hals och
överlinje, välkroppad, stark benstomme och utmärkta vinklar, bra front, utmärkt pälskvalitet, rör sig bra, välvisad.
Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi AVO ERI 1 PN 1 VSP SERT. Tik med vackra proportioner, fem. huvud,
nospartiet kunde vara ngt mer utfyllt, utm. skuldra, förbröst & överarm, välkroppad, utm. kors & bakställ, vacker päls,
utm. rörelser med härligt cockertemperament.
NORTHWORTH MEET AT STOP 46222/04 s. 24.7.2004 i.Northworth Talk In Waves e. Northworth Nonstop kasv.
Nina Kauhanen
Näyttelyt: Valkeakoski 13.8. Ann-Christin Johansson, Ruotsi, JUN ERI 2. Tilltalande tik, vackert välskuret huvud,
underbar uttryck, flott hals, skuldra kunde vara bättre tillbakalagt, välkroppat, ngt rak vinklar fram, utm. bak, utmärkta
rörelser. Aura 13.-14.8. Christen Lang, Norja. , JUN ERI 3. Feminint huvud, utmärkt hals & överlinje, lite stel
överarm, brösten behöver utvecklas med tiden, tillräcklig benstomme, lite bundna rörelser i dag, god päls, kunde visa
lite mer självsäkerhet i ringen i dag.
NORTHWORTH OCCULT TASTE 31288/01 s.23.03.2001 i. Carrier Really Pearl e. Northworth May I Taste kasv.
Nina Kauhanen
Näyttelyt: Nivala 16.-17.7 Manuel Loureiro Borges, Portugali, AVO ERI 1 PN 1 ROP SERT CACIB RYP-3.
Excellent type, very nice head & expression, excellent neck & top line, good front, good condition of coat, wellangulated, very nice mover.
NORTHWORTH ONCE FOR ALL 14565/05 s. 16.10.2004 i. JMV-94 NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 BV-95 Fin
& Kans Mva MV-98 AM MVA PMV-01 MV-96 Northworth Madman’s Return e. Northworth Right N’Wrong kasv.
Nina Kauhanen
Näyttelyt: Joensuu 6.8. Ritva Raita JUN T. Hentoluustoinen, hyvin pentumainen, suippo kuono, etukulm. melko
suorat, jyrkkä lantio, alask. häntä, polvikulma riittämätön, lyhyet töpöttävät liikkeet.

NORTHWORTH PIE ON TAN 21341/05 s. 25.11.2004 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade
American Pie kasv. Nina Kauhanen
Näytelyt: Haukipudas 10.7. Anne Livo Buvik, Norja PEK 1 KP ROP. Very good type, good head, that could have
had a stronger muzzle, good neck, a bit straight in shoulder, lovely bone and super body for her age, good hind
angulations, moves well for her age, good coat, nice temperament. Tornio 31.7. Kurt Nilsson, Ruotsi, PEK 1 KP ROP.
Söt feminine, för ålder bra huvud, bra hals, en tanke lång, tillfredställande vinklar, utm. ben & tassar, mkt goda rörelser
för sin ålder. Raahe 6.8. Markku Santamäki. PEK 2. Rungon mittasuhteiltaan korkeuttaan pidempi, erittäin
kaunisilmeinen pää, hyvät huulet, vahva luusto, hyvä rintakehän muoto, kohtalaisen hyvinkulmautuneet raajat, runsaat,
puhtaat tan-merkit, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy hyvin. Oulu 1.-2.10. Marjo Jaakkola. JUN EH 4. Erittäin hyvän
tyyppinen, feminiininen kokonaisuus, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja runko, samoin
kulmaukset, aavistuksen luisu lantio, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Seinäjoki 22.10. Alex
Krasilnikoff, Tanska. , JUN H. Good size, nice feminine head with good expression, good neck & shoulder, but needs
to developed in chest, little sloping in the group, nice coat texture, could move with more effort. Ranua 6.11. Leila
Kärkäs JUN EH 1. Eritt. Hyväntyyppinen, hyvässä kehitysvaiheessa oleva jun. narttu, joka vielä hieman kapea runko,
tasap. hyvät kulm., hyvä luusto, hieman pitkä lanneosa, köyristää liikkeessä, hyvä pää, pyöreähköt silmät häiritsevät
ilmettä, liikkuu hyvin, hyvä karvanlaatu ja väritys, miellyttävä luonne.
NORTHWORTH PRECIOUS HIT 37404/01 s.31.03.2001 i. Pilula’s Nonus Neinar Chocolademand e. Northworth
High Hit kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO ERI 3. Hyvin kaunispäinen, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula, luusto
ja kulmaukset, erinomaiset mittasuhteet, kaunis ylälinja, liikkuu erittäin hyvin, tehokkaalla askeleella ja ryhdikkäästi,
hyvässä näyttelykunnossa. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO ERI 2 PN4. 4 years black bitch,
well balanced, cobby, could be a little lighter in weight, very nice typical bitch, pleasing head, moved well. Karjaa
10.7. Tarja Hovila. AVO ERI 1 PN 1 ROP. Hyvin tyylikäs, kaunis linjainen narttu, jolla on feminiininen
kaunismuotoinen pää, jossa miellyttävä ilme. Erittäin kaunis kaula ja ylälinja, olkavarsi voisi olla aavistuksen pidempi,
ja viistompi, muuten erittäin hyvin kulmautunut, erittäin hyvä eturinta, oikeanmallinen rintakehä, erinomainen luusto,
raajat ja käpälät, liikkuu erittäin tehokkaalla ja vetävällä askeleella ryhdikkäästi ja iloisesti. Valkeakoski 13.8. AnnChristin Johansson, Ruotsi, AVO ERI 1 PN 1 VSP. Flott tik, vackert huvud, stilig hals och rygglinje, utm. kropp och
vinklar, utm. rörelser, trimmaren har gjort fantastik jobb. Aura 13.-14.8. Christen Lang, Norja. AVO ERI 1 PN 3.
Vackert tikhuvud, prima hals och överlinje, välutvecklad bröst, solid benstomme, rör sig med effektiva rörelser, god
päls, men med mkt behäng, trevligt temperament. Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 PN 2 VACA.
Tyylikäs hyvät mittasuhteet omaava narttu, jalo pää, hyvä kuiva kaula, vahva selkä, tiivis hyvä runko, oikea-asentoiset
hyvinkulmautuneet raajat, liikkuu hyvin. Porvoo 11.9.Jouko Leiviskä. AVO ERI 1 PN 2. Erittäin kaunislinjainen,
erinomaiset mittasuhteet omaava, erittäin kaunis kaula ja ylälinja, kuono-osa saisi olla voimakkaampi, kauniit silmät,
erinomainen runko ja eturinta, hyvät suorat eturaajat, hyvät leveät reidet, hyvä matala kinner, esitetään erittäin kauniissa
kunnossa, erittäin kauniit, maatavoittavat liikkeet, erinomainen rotunsa edustaja. Helsinki 3.9. Ewa Nielsen, Ruotsi
AVO ERI 1 PN 1 ROP. Vackert huvud och uttryck, utm. hals och överlinje, välvinklad härligt förbröst, bra kropp, ännu
lös i armbågar, utm. benstomme, rör sig med utm. steglängd, ngt smalt fram. Eckerö kv 24.-25.9. Svend Lovenkjaer,
Tanska AVO ERI 1 PN2 VASERT. Mycket bra skalle, härligt uttryck, bra nosparti som kunde varit lite längre, lagom
lång hals, mycket bra förbröst, raka starka framben, mycket bra bröstkorg, moderat vinklat bakställ, korrekt
pälsstruktur, kunde vara friare i sin rörelse och mer avslappnad, med ett längre steg i sin front. Seinäjoki 22.10. Alex
Krasilnikoff, Tanska. AVO ERI 1 PN 1 ROP. Well matured bitch of good size, well shaped head & good excp., nice
length of neck and well placed shoulders, level top line, well angulated hindquarters, moves ok, sides, but a little close
coming and going. Seinäjoki 23.10. Diogo Ramalho, Portugali, AVO ERI. Nice head with good proportions, well
placed ears, good top line, good conformation, well angulations, in movement she turns right foot inside, good
temperament. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. , AVO ERI 2. Excellent breed type, at the opposite
limit, pretty picture, excellent head, scissors bite, soft expression, long neck, beautiful shoulders, excellent ribcage,
proper tail set, excellent cat feet, a slightly narrow in behind, well presented, moves with strong top line and good drive.
Helsinki KV Voittaja-05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. , AVO ERI 1 PN 3. Female of exc. type and balance,
exc. head, neck top line and ribcage, moves well coming and going, shows to advantage. Helsinki KV PMV-05 18.12.
Gitte Finnich Pedersen, Tanska. , AVO ERI 1 PN 2 VACA, Underbart huvud, korrekt soft uttryck, prima hals och
överlinje, lite för kort överarm, prima bröstparti, mkt välvinklad, rör sig effektivt med prima drive, prima siluett.
NORTHWORTH RIGHT N’WRONG 44300/01 s. 10.8.2001 i. Fin & Est Mva BALTV-03 Claramand For Sure e.
Northworth Nonstop kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. AVO ERI 4. 4 years old black cockerbitch, lovely silhouette,
well shaped feminine head, scissors bite, lovely neck on a well laid shoulder, well angulated behind, well developed
body, nice fore chest, moves in the right pattern with power and happiness, nice temperament.

NORTHWORTH TRUST TO SAGA 30278/02 s.16.12.2001 i. S Mva SV-00 Claramand Shockwave e. Northworth
Hue And Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto AVO ERI 2 PN3. Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu,
hieman karkea kallo-osa, vahva selkä, erinomainen rintakehä, hyvät raajat ja liikkeet. Lahti KV 23.4. Susie
Svoldgaard, Tanska. AVO ERI. Lovely 3-year old red cockerbitch, typical head and expression, scissors bite, lovely
neck on a well laid shoulder, good spring of ribs, nice fore chest, nice legs and feet, sound, happy mover, a little narrow
behind, lovely coat, nice temperament. Leppävirta 28.-29.5. Zlatko Kraljic, Kroatia. AVO ERI 2. Very nice head,
correct ears, good top line, elbows stand under the body too much, very good coat, good moving. Kellokoski 12.6.
Sue Kettle, Iso-Britannia AVO EH. Slightly wide & flat on skull but good width of muzzle, excellent neck & layback
of shoulder, would prefer more bone & tighter feet, well sprung ribs but slightly long coupled, good width to
hindquarters, moved soundly. Ristiina 9.7. Michael Boothroyd, Iso-Britannia. AVO ERI 1. Very good breed type,
super neck & top line, ideal size, very good mover with excellent tail carriage.
NORVALE BLACKEYED SUSAN 27358/04 s.17.03.2004 i. JV-02 Norvale Spot On e. Fin Mva Triplet Ruby at
Norvale kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia JUN EH. Slightly strong in head for a bitch, lovely bone, legs
& feet, would prefer a better layback of shoulder, could depth to chest, well angulated hindquarters, lovely
temperament, moved slightly wide in front & carried tail a little high. Rusko 18.6. Tord Lundborg, Ruotsi , JUN EH
4. Utm. pälskvalitet & proportiones, vackert huvud, vältillbakalagd skuldra, utm. förbröst & överarmsvinkel, välvinklat
bakställ, alltför högt buren svans i rörelse, rör sig med bra steglengd men alltför brett fram.
NORVALE BOSTON DAISY 27359/04 s.17.03.2004 i. JV-02 Norvale Spot On e. Fin Mva Triplet Ruby at Norvale
kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Suonenjoki 12.6. Filip Johnsson, Ruotsi, JUN H. Feminint huvud med trevligt uttryck, kort hals, välvd i
rygglinjen i rörelser, tillräcklig kropp för åldern, välvinklad bakställ, godtagbara rörelser, de lilla hund vill visa, ej i päls
för dagen, behöver mycket mer ringträning.
NORVALE TIFFANY Kans & Fin & S Mva Fin Tva Fin Jva 21255/94 s.13.02.1994 i. Northworth Volant Tiger e.
Fin & Est Mva Sweetie-Pie Olive kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia VET ERI 3. Lovely head & expression, good neck &
shoulders, good bone & tight feet, short deep body, superb wide, well muscled hindquarters, in lovely condition, moved
very well.
NORVALE WEIRD SISTER Fin & Kans Mva 44363/95 s. 20.9.1995 i. Greentree Dont Think Twice e. Fin Mva Est
Mva Sweetie-Pie Olive kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia VET EH 4. Strong head, superb neck & shoulders, excellent
bone & substance throughout but would prefer more length of leg, well sprung ribs but a little long in loin, superb wide
well muscled hindquarters, moved very soundly with drive but would prefer a better top line. Rusko 18.6. Tord
Lundborg, Ruotsi , VET ERI 1 VSP-VET. 9 år gammal veterantik, härligt cockertemperament, okbågarna ngt grova i
förhållande till nosens bredd, väl tillbakalagd skuldra, utm. förbröst och överarm, välkroppad, utm. kors & bakställ, rör
sig som en ungdom med utm. steg & cockertemperament.
OLIPA’S BIJOU 26789/05 s. 29.4.2005 i. Fin Mva Northworth Atrue Ashgrove e. Fin Mva Olipa’s Illuusia kasv.
Liisa Pajala
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK 1 KP PN 2-PENTU. Cobby puppy, excellent type,
beautifully well balanced head with good dark eye, soft expression one looks for in this breed, good reach of neck, set
in well placed shoulders, good legs and feet, lovely spring of rib, good width of loin, well angulated hindquarters, sound
and happy on the move.
OLIPA’S ILLUUSIA Fin Mva 15972/00 s.14.02.2000 i. Fin & S Mva Finemoon Unlimited e. Olipa’s Manteli kasv.
Liisa Pajala
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia VAL EH. Pretty blue roan bitch, good top line, good bone &
feet, good ribs, nicely turned stiffle, just roaching stightly on croup & toeing in on her right foot, could do with a little
less weight.
OLIPA’S PRIMA VISTA 25906/03 s.28.04.2003 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Olipa’s Manteli kasv.
Liisa Pajala
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia NUO EH 4. Black and white ticked bitch, 22 months,
compact appearance, too overdone in head for me, too throaty, would like to see her with better angles fore and aft.
Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi NUO ERI 3. Kaunisilmeinen, tummasilmäinen, oikeapurentainen narttu, jolla hyvät

rungon mittasuhteet, riittävä luusto, hieman lyhyt olkavarsi, hieman luisu lantio, saisi olla kulmautunut paremmin sekä
edestä että takaa, selkä elää hieman liikkeessä, hyvä rintakehä ja rinnansyvyys. Kellokoski 12.6. Sue Kettle, IsoBritannia KÄY EH. Balanced head but would prefer tighter eye, good straight front & width to chest, short deep body,
would prefer more angulations to shoulders & hindquarters, moved soundly. Valkeakoski 13.8. Ann-Christin
Johansson, Ruotsi, KÄY EH 1. Kort, cobby tik med välformat vackert huvud, bra hals, välkroppat, tillr. Vinklar, ngt
tun benstomme, rör sig bra, vacker päls. Aura 14.8. Christen Lang, Norja. , KÄY H. Tikhuvud som saknar lite
elegans och som kunde vara mer feminine I uttryck, tillräcklig hals, kunde ha stramare överlinje, solid benstomme, ger
ett lite lågställt helhetsintryck, rör sig väl, god päls, trevlig temperament. Kotka 18.-19.6. Ann Long-Doyle, Irlanti.
KÄY ERI 1 PN 3 VASERT, very strong 2 yrs lady, good bone, nice square proportions, good tight feet, coat in very
good condition, strong well laid back shoulders, good angulations, moved well. Hämeenlinna 21.8. Jukka Kuusisto.
KÄY EH 4. Hyväluustoinen sopivan kokoinen narttu, jolla turhan raskas pää, löysään kaulanahkaa, tilava runko, saisi
olla kiinteämpi, oikea-asentoiset raajat, liikkuu hyvin takaa, hieman korkeasti edestä. Hyvinkää 15.10. Carol West,
Iso-Britannia KÄY EH 4. Would prefer better facial markings but has balanced head, would like better layback of
shoulder, good bone, looses her top line slightly behind shoulder, well muscled quarters with well kend stiffle, moved
soundly, showed true cocker temperament.
PAISLEY’S DANCING IN THE NIGHT S20090/2004 s. 1.2.2004 i. Allert’s Night Party e. Caci’s Macy Gray kasv.
Ann Christin ja Lasse Nyman
Helsinki KV Voittaja–05 17.12. Carlos Saevich, Argentiina. NUO ERI 1 PN 4. Excellent type and balance head, I’d
prefer tighter eyes, exc. top line, ribcage and tail carriage, exc. temperament. Helsinki KV PMV-05 18.12. Gitte
Finnich Pedersen, Tanska. , NUO ERI 1. Snygg tik, bra huvud och uttryck, bra hals och överlinje, en aning kort
överarm, effektiva rörelser bak, härlig benstomme, prima siluett.
PEARL HARBOUR SILVER PEARL S29775/02 s. i. e. kasv.
Näyttelyt: Eckerö kv 24.-25.9. Svend Lovenkjaer, Tanska AVO H. Mycket bra skalle och nosparti, något för stora
och utstående ögon, lagom lång hals, kunde haft bredare front och något kraftigare framben, för framskjuten -> kort steg
i fronten, något för välvd över ländpartiet och håller inte en rak överlinje i rörelsen, bra pälsstruktur och ett vänligt
väsen.
POUNIKON NICOLE 26453/01 s.22.03.2001 i. Fin & Est Mva BALTV-03 Claramand For Sure e. Pounikon Sumalee
kasv. Airi Mäki
Näyttelyt: Lohja 14.5. Karin Brostam-Berglund, Ruotsi , AVO H, prop. tik med vackert huvud och uttryck, kort
skuldra och överarm, välutvecklad bröstkorg, tillräkl vinklad bak, rör sig brätt och stabilt fram och drar upp ryggen i
rörelse, trävl. temperament (lite tjock i dag). Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia AVO H. Head ok but would
prefer more width to muzzle, very upright in shoulder, lacking in bone & substance, well sprung ribs, lacking in muscle
and width to hindquarters, moved with roached top line. Hyvinkää 18.9. Vera Smirnova, Viro. , AVO H. Hyvä tyyppi,
hyvä koko, luusto pitäisi olla vahvempi, kaunis, narttumainen pää, etuasentoiset lavat, ahdas eturinta, vahva selkä, hyvät
takakulmaukset, hieman pehmeä karva, liikkeessä köyristää selkää, askel pitäisi olla pidempi ja tehokkaampi.
Hyvinkää 15.10. Carol West, Iso-Britannia AVO H. Nice clearly marked black & tan, would like a little more neck,
when being handled she was quite tense & tended turn toes out & roach her back, she was more relaxed moving and
moved with level top line & her movement was more true.
PRETTY FLOWER’S HOLY SMOKE 30822/05 s. 11.5.2005 i. Backhills Just For You e. Leading-Light Amazon
Princess kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK. Very happy merry puppy, nicely balanced head, good
dark eye, pleasing legs and feet, nicely developed body, pleasing bend of stifle, very well presented, a little erratic on
the move today, needs to tighten in front movement as is a little wide at present.
PRETTY FLOWER’S HOT GOSSIP 30817/05 s. 11.5.2005 i. Backhills Just For You e. Leading-Light Amazon
Princess kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Hyvinkää 15.10. David Shields, Iso-Britannia PEK 2 KP. Very good puppy to go over, very well balanced
and presents a good outline, good head and eye, excellent reach of neck, good layback of shoulder and good length of
upper arm, good legs and feet, well sprung ribs, well angulated hindquarters, excellent presentation, moves soundly
when she settled.
PRETTY SABLES GUARDIAN ANGEL ESTJV-04 17510/03 s.01.03.2003 i. Kans & Fin & Dk & Est & S & N
Mva ESTV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Viitasaari 24.4. Markku Santamäki AVO EH 2. Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää,
jalo kaula, rintakehä/runko tulisi olla täyteläisempi, hyvät takaraajojen kulmaukset, kaunis väritys, ylälinja ei säily
täysin oikeana liikkeessä vaan köyristää lanneosaansa. Pieksämäki 11.6. Jorma Silta. AVO ERI 2. Mittasuhteiltaan

oikea, sopusuhtainen narttu, oikea nartun pää, oikea-asentoinen selkä ja rinta, luustoltaan oikea, hyvät kulmaukset, hyvä
turkki, luonne ja liikkeet. Jyväskylä KV 19.-20.11. Laurent Pichard, Sveitsi. , AVO ERI. Still very young looking 2
years old, good bite, excellent expression, long neck, a little straight in shoulder, ribcage ok for age, proper tail set, nice
good texture, a little long in body, well presented.
PRETTY SABLES ICE CRYSTAL 35899/05 s. 16.6.2005 Fin Mva Est Mva Kans Mva Benchmark Hard Rock Cafe
e. Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Tuusniemi 18.2. Markku Santamäki. PEK 1 KP ROP. Rungon mittasuhte3iltaan neliötä lähentelevä, hyvä
pää vielä hieman avoimet luomet, sopusuhtainen luusto, lantio-osa voisi olla hieman suorempi, erinomainen karvapeite
ja kaunis väritys, iloinen hännänheiluttaja vaatii totuttelua käsissä esittämiseen, köyristelee hieman selkäänsä.
PRETTY SABLE’S ONLY GOLDILOCKS 17511/03 s.01.03.2003 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva
EstV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Viitasaari 24.4. Markku Santamäki AVO H. Sopivankokoinen, viehättäväilmeinen, jalo kaula,
sopusuhtainen luusto, lantio-osan tulisi olla selvästi suorempi, köyristää liikkeessä selvästi lanneosaansa, käyttäytyy
hyvin.
QUETTADENE PERSONALITY LVV-01 43148/96 s.20.04.1996 i. GB Mva Canigou Cambrai e. Quettadene
Melissa kasv. Penny Lester
Näyttelyt: Kellokoski 12.6. Sue Kettle, Iso-Britannia VET ERI 2. Most appealing head & expression, lovely balance
throughout, superb straight front with lovely bone & tight feet, good neck & shoulders, short deep body, lovely well
rounded hindquarters, moved very soundly just loosing her top line a little.
RACCOON’S IMPULSIVE LADY Fin Mva 25076/98 s. 3.5.1998 i. Stocdale Orange Call e. Raccoon’s All Shook
Up kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila VAL ERI 1 PN1 ROP. Hyvin kaunis, sopusuhtainen narttu, hyvänmallinen ja
kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, runko ja raajat, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvä karva, hyvät, tehokkaat liikkeet,
miellyttävä käytös. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia VAL ERI 1 PN1 CACIB ROP RYP3. 7 years,
quality blue roan bitch of excellent breed type, lovely clean flow of neck to shoulder, good legs and feet, well presented,
moved well. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi VAL ERI 3. Hyväntyyppinen valionarttu, jolla melko hyvä pää, oikea
purenta, hyvä rintakehä ja eturinta, voisi olla kulmautunut takaa hieman paremmin, hieman lyhyt lantio, hyvä kaula ja
selkälinja, koira liikkuu edestä hieman kapeasti, muuten hyvällä askeleella, hyvä karvanlaatu. Hämeenlinna 16.4.
Tarja Hovila. VAL ERI 1 PN 2. Erinomainen tyyppi, hieman pitkä runkoinen, miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula ja
ylälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut, erinomainen runko, hyvät raajat ja luusto, oikea hännän kiinnitys, runsas,
hyvälaatuinen turkki, vapaat, tehokkaat liikkeet. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. VAL ERI 1 PN 1 ROP
CACIB, 7 years old blue roan cockerbitch, lovely head and expression, well sizzled, nice neck, would like a bit better
laid back shoulder, well angulated behind, strong body, good fore chest, sound, happy mover, beautiful coat, nice
temperament.
RACCOON’S WITHOUT DOUBT 29120/04 s.20.04.2004 i. JV-03 BALTV-04 Finemoon Second Sight e.
Raccoon’s Infinite Joy kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Valkeala 5.3. Paavo Mattila JUN EH 1. Mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, kuono-osa voisi olla hieman
täyteläisempi, kaunis kaula, hyvä runko, luusto voisi olla hieman vankempaa, hyvä ylälinja ja karva, liikkuu hyvin,
miellyttävä luonne.
RANCECRAIG CLARE OF THE MOON 44014/02 s.01.07.2002 i. Butterburn Right-On At Rancecraig e. Tvaeraa
Ring Of Confidence At Rancecraig kasv. Elizabeth Craig
Näyttelyt: Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto AVO ERI 4. Kooltaan ja mittasuhteiltaan sopiva narttu, hyvä pää,
vahva selkä, riittävästi rintakehää, oikea-asentoiset raajat, hieman luisu lantio, hyvälaatuinen turkki, mutta ei tänään
täydessä turkissa, liikkuu hyvin.
RASSEL’S DANISH DESIGN 35079/00 s.17.08.2000 i. Pilula’s Nonus Einar Chokolademand e. Rassel’s Afrodite
kasv. Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO EH. Feminiininen, 4,5 v., suurisilmäinen, muuten hyväpäinen, hyvä
eturinta, hyvänlaatuinen karva, yleisvaikutelma hieman eturaskas, luisu lantio ja takaosa ei aivan tasapainossa etuosan
kanssa, liikkuu reippaasti pitkällä askeleella.
RASSEL’S FEEL GOOD 26106/01 s.27.04.2001 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N & Pohj Mva EstV-01 V-01
V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Breeze Sweet And Happy kasv. Hannele ja Kirsi Helenius

Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo AVO H. Kaunispäinen ja –ilmeinen mustavalkoinen malli, runkoon nähden
kevyehkö luusto, hieman lyhyt kaula, saisi liikkua pidemmällä, maatavoittavalla askeleella, esitetään aivan liian
lihavassa kunnossa.
RASSEL’S JUPITER 32604/04 s.9.6.2004 i.Northworth Talk In Waves e. Rassel’s Danish Design kasv. Hannele ja
Kirsi Helenius
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo PEK 2. Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen 7,5 kk pentu, jolla hyvä
luusto, tassut ja mittasuhteet, erinomainen turkinlaatu, joskaan ei nyt parhaimmillaan, ilme saisi olla ystävällisempi,
kaipaa kehätottumusta.
RAVASGANG’S DAYS OF THUNDER 39027/00 s. 9.8.2000 i. Flyers I Am Tan Man e. Fin mva Emmaboda Trendy
Renpearl kasv. Eila West
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. AVO ERI. Nice expression, good type, medium sized, good
pigment, top line, front & angulations, good mover. Raahe 29.1. Jorma Silta AVO ERI 1 PN4. Mittasuhteiltaan oikea,
kaunispäinen narttu, kuiva kaula, kauniisti laskeutuvat selkä, riittävän hyväasentoinen rinta, hyvät raajat, turkki, luonne
ja liikkeet. Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola AVO ERI 1 PN3 VASERT. Erinomainen tyyppi, erittäin feminiininen,
kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, riittävä luusto, kauniit rungon ääriviivat, hyvä
runko, leveä reisi, matala kinner, liikkuu hyvällä askeleella, erinomainen hännänkanto, aavistuksen luisu lantio,
miellyttävä luonne
RAVASGANG’S MAGIC TOUCH /03 s.23.08.2003 i. Lecibsin Meteorite e. Ravasgang’s Days Of Thunder kasv.
Eila West
Näyttelyt: Raahe 29.1. Jorma Silta NUO EH 2. Mittasuhteiltaan oikein, kaunispäinen narttu, hyvä kaula ja selkä,
riittävä rinnansyvyys, mutta eturinta erittäin kapea, raajoissa ei huomauttamista, kaunis turkki, oikea väritys, hyvä
luonne, ahtaat etuliikkeet. Evijärvi 23.4. Annaliisa Heikkinen NUO H. Hyväntyyppinen, hieman kookas narttu,
kokoon nähden liian kapea ja pieni pää, kaula saisi olla pidempi ja etuosa paremmin kulmautunut, tiivis runko, saisi olla
paremmin kulmautunut takaa, astuu edestä ristiin, hyvälaatuinen turkki, miellyttävä luonne.
SHAIKAROS ANGEL HEART 46439/02 s.21.11.2002 i. Fin Mva Midian’s Exterminator e. Fin Mva Shavian
Raindrop kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Maalahti 16.4. Merja Järnstedt AVO ERI 2 PN4 VASERT. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen,
erittäin kaunis, ilmeikäs pää, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen turkinlaatu, narttu esitetään
hieman turhan tukevassa kunnossa, liikkuu hyvin.
SHAVIAN DANCING WHEELS 25001/04 s.12.03.2004 i. Kans & Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est & Esp Mva
LtuV-04 Shavian Hey Presto e. Shavian White Diamond kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo JUN H. Erittäin hyvä tyyppi, oikea koko, kuono-osa saisi olla
voimakkaampi ja luusto vankempi, hyvät kulmaukset ja kaunis ylälinja, hyvä karva, kylkiluut saisivat olla kaareutuneet,
lyhyessä karvassa, liikkuu iloisesti ja terveesti, mutta aristelee pöydällä ja on pelokas, kaipaa vankkuutta ja
kehätottumusta. Evijärvi 23.4. Annaliisa Heikkinen JUN EH 1. Hyväntyyppinen, iloinen narttu, joka liikkuu ja
esiintyy hyvin, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, kaula voisi olla pidempi ja etuosa paremmin kulmautunut, tiivis
runko, riittävät takakulmaukset, oikea turkinlaatu.
SHAVIAN RAINDROP Fin Mva 11811/00 s. 7.1.2000 i. Pansy’s As Right As Rain e. Shavian White Diamond kasv.
Jaana Ranta
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. VAL ERI. 5 years old black cockerbitch, feminine head,
scissors bite, nice neck a little straight in shoulder, well angulated behind, well bodied, moves in the right pattern, nice
coat and temperament.
SHAVIAN SOUL MATE 22623/01 s. 3.2.2001 i. Kans / Fin & Am Mva NMV-94 V-95 MV-95 BV-95 MV-98 PMV01 Northworth Madman’s Return e. Lv & Rus & Ltu Mva LTUV-00 LVV-00 V-00 VALTV-01 LVV-02 Shavian Black
Velvet kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. AVO ERI 2. Strong, compact, good typicity, nice, mediumsized, strong head, good top line, front & angulations, good mover! Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe,
Australia AVO EH. 4 years black bitch, compact appearance, movement erratic, could have slightly longer head.
Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä pää,
kaunis kaula, säkä ja ylälinja, hyvä rintakehä ja eturinta, hyvä luuston vahvuus, hyvät kulmaukset takana, hieman lyhyt
olkavarsi, koira liikkuu pitkällä, vapaalla askeleella erinomaisesti, hyvä turkinlaatu. Mäntsälä 3.4. Pirkko Konttinen
AVO ERI 2 PN2 VASERT. Erinomainen pää, hyvä kaula ja hyvä ylälinja, hyvä karva, hyvä runko. Lahti KV 23.4.
Susie Svoldgaard, Tanska. AVO ERI, 4 years old black cockerbitch, feminine head, nice expr3ession, scissors bite,

nice neck, well angulated in front and behind, good spring of ribs, good fore chest, although it could be a bit deeper,
typical movement, nice temperament.
SHEERCLEVER GAMEKEEPER LtuJV-05 46287/04 s.23.02.2004 i. S(n) Mva Waterwood Forever Happy e. Fin
& S & N & Dk & VDH Mva NV-04 Sheerclever Game Over kasv. Tuija Kaipainen
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo JUN EH 4. Erinomainen tyyppi, feminiininen, hyvin linjakas 11 kk narttu,
jolla miellyttävä pää ja mittasuhteet, suora olkavarsi, hyvät takakulmaukset, hyvin lyhyt typistämätön häntä, liikkuu
kevyesti, mutta vielä hieman voimattomalla askeleella, tasapainoinen kokonaisuus. Sipoo 24.4. Jorma Silta JUN EH 2.
Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, moitteeton selkä, riittävä rinnansyvyys, riittävä luusto, suorat
etukulmaukset, kaunis turkki, hyvä luonne, ahtaat takaliikkeet.
SHIMMERIAN EBONY STAR 15357/04 s. 26.1.2004 i. Midian’s Exterminator e. Shimmerian Jewel Of Mine kasv.
Mervi Vesala
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. JUN ERI 1 PN 1 VSP SERT. Excellent expression, strong,
compact body, good top line, front, angulations, good pigment, good mover. Raahe 29.1. Jorma Silta JUN ERI 1 PN1
SERT VSP. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen narttupentu, sillä on kaunis nartun pää, erittäin hyvä selkä, oikeaasentoinen rinta, riittävä luusto, riittävät kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Tampere KV 20.3. Erica
Thomas-Howe, Australia JUN EH. 14 months, black bitch, pleasing head and expression, well presented, good coat
quality, little restricted in movement, short stepping, little long in back.
SHIMMERIAN ETIENNETTE 15356/04 s. 26.1.2004 i. Midian’s Exterminator e. Shimmerian Jewel Of Mine kasv.
Mervi Vesala
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. JUN EH. Not optimal prepared for the show, coat must be
straighter, medium-head, must have more stop, good pigment & angl. & top line.
SHIMMERIAN JEWEL OF MINE 37330/00 s. 20.08.2000 i. Fin Mva Usemade Haven Or Hell e. Steephill Tiffany
Star kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. AVO ERI 1 PN 3 VACA. Compact, strong, very nice head,
enough stop, good top line, angulation, in movement turning the elbows out.
SOFUS TARANTELLA 45729/04 s. 25.2.2004 i. NL Mva Sofus Blacksombrero e. Sofus Pipelina kasv. Gunilla
Lindquist, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö kv 24.-25.9. Svend Lovenkjaer, Tanska NUO EH 1. Tik av bra storlek, mycket vackra ögon, bra
nosparti, kraftig skalle, hals, något för framskjuten skuldra, kunde haft mer förbröst, härlig bröstkorg och bra bredd över
rygg och länd, kunde vara något bättre vinklad i sitt knä, något för fallande kors, mycket bra kors, kunde röra sig med
ett längre steg, härligt temperament.
SPECK LINE CASSANDRA 14681/03 s.15.01.2003 i. Fin & Est Mva Fin Jva JV-01 Benchmark Matrix e. Fin Mva
Fin & N Jva Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola KÄY EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä pää, jossa riittävä vahvuus
kuono-osassa, riittävä kaula, hyvä ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, kohtalainen luusto, hyvä runko ja rungonsyvyys,
leveä reisi, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, hieman leveästi edestä, erinomainen luonne.
SUGARVALLEY FOREST QUEEN 28988/99 s.21.06.1999 i. Fin & Est Mva Lecibsin Mark Wellsson e. Lathockar
Brown Penny kasv. Maarit Hintikka
Näyttelyt: Viitasaari 24.4. Markku Santamäki AVO H. Sopivankokoinen, vahvarakenteinen, ilmeikäs hyvä pää,
otsapenger voisi olla jyrkempi, vahva runko, hyvä luusto, riittävästi kulmautuneet raajat, varmat liikkeet, liian pehmeä
turkinlaatu.
SWEETIE-PIE ATHENA 13816/02 s.11.11.2001 i. Sweetie-Pie Tipperary e. Withersslope Vanessa Mae kasv. Marjaliisa Tuominen
Näyttelyt: Korpilahti 3.4. Harri Lehkonen AVO EH 2. Hieman tottumattomasti esiintyvä keskikokoinen narttu, hyvä
pää ja ilme, riittävästi kulmautuneet raajat, oikealaatuinen turkki, hyvä runko, oikealaatuinen karvapeite, saisi liikkua
ryhdikkäämmin ja tehokkaammalla askelpituudella, kaipaa kehätottumusta. Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto AVO
ERI 3 PN4. Mittasuhteiltaan ja kooltaan erinomainen narttu, kaunis ilmeikäs pää, vahva selkä, hyvä rintakehä, hyvät
raajat ja liikkeet.
TEN GRADE’S GO-GO METTE 20862/02 s.11.3.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Rus Mva Ten Grade’s
Doll Name Diva kasv. Minna Kinnunen

Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. AVO ERI 3. Full of temperament, compact & strong body, nice
& feminine head, good, strong chest, moves well.
TEN GRADE’S HARMONIC BLACK 23988/02 s.01.04.2002 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Roamer’s
Vicky Lee kasv. Minna Kinnunen
Näyttelyt: Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti AVO EH 1. Hyvänkokoinen, hyväluonteinen narttu, jolla hieno
hännänkäyttö ja erinomainen väri ja ylälinja, melko pyöreä kallo, mittasuhteet hyvät, vahva luusto, vahva hyvä runko,
paljon karvaa, liikkuu hyvin takaa, turhan tuhdissa kunnossa.
TEN GRADE’S LOVEJOY 11665/04 s. 10.12.2003 i. Caperhill Monarch e. Ten Grade’s Bold And Beauty kasv.
Minna Kinnunen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. JUN ERI 2 PN 4. Good substance, nice pigment, nice, feminine
head, excellent top line, front & movement.
TEN GRADE’S NEWSPAPER 25580/04 s.8.4.2004 i. Lecibsin Coordinator e. Ten Grade’s Fun Fun Paper kasv.
Minna Kinnunen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. PEK 3. Medium-boned, needs more substance, needs longer
head and more powerful muzzle, well-set ears, good top line & angl., at the moment too close in front, toeing out.
Turku KV 29.1. Arja Koskelo JUN EH. Feminiininen, 9 kk punainen narttu, kuno-osan tulee vielä kehittyä, toivoisin
vankemman luuston, tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja ja erinomaiset mittasuhteet, liikkuu terveellä askeleella,
vielä paljon pentuturkkia, mikä häiritsee. Tornio 19.2. Jorma Silta JUN EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, vielä hieman
kehittymätön nuori narttu, sillä on moitteeton nartun pää, hyvä selkä, rintakehä ei ole vielä valmis, riittävä luusto,
samoin kulmaukset, etukäpälät ulkokierteiset, hyvä turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet. Tampere KV 20.3. Erica
Thomas-Howe, Australia JUN EH. 11 months gold bitch, good coat, of reasonable type, but would like to see better
head and better flow of neck into shoulder. Kokkola 2.4. Marjo Jaakkola JUN EH. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä pää
ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, luusto voisi olla vahvempi, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä runko ja rungon
syvyys, hyvät ääriviivat seistessä, mutta voisi kantaa itsensä hieman ryhdikkäämmin liikkeessä, miellyttävä luonne.
Rovaniemi 16.4. Johan Juslin JUN EH 2. Sopivankokoinen, erinomainen kuono-osa, kallo turhan karkea,
uloskierteiset etukäpälät, eturinta ei riittävästi korostunut, erinomainen runko, taakse luisu lantio, voimaton taka-askel,
iloinen, hyvin esitetty.
TIIAS EM-EMMANUELLE 18831/04 s.19.2.2004 i. Breeze Blizzard’s Boy e. Tiias Charisma Carla kasv. Tiina
Järvinen
Näyttelyt: Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto JUN H. Miellyttäväluonteinen, iloisesti esiintyvä juniorinarttu, hyvä
pää, raajaluustoa saisi olla enemmän, litteät tassut, hieman lyhyt kaula, hieman lyhyt ja luisu lantio, taka-askel saisi olla
pidempää.
TOBRESS ENDLESS LOVE 31494/03 s. 01.06.2004 i. Est V-97 Northworth Peek In Memories e. Allway’s So Far
So Good kasv. Anna Korhonen
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. NUO ERI 3. Good skull & substance, Curly coat, nice head, but
very short neck, good top line & angul. & movement.
TRAVELLERS BAY CHEERFUL 31179/01 s.17.06.2001 i. Line Sam Non Stop e. Halibull’s Matleena kasv. Virve
Andelin-Ahonen
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO EH. Liver roan bitch, cobby, moved soundly
coming and going, but need better lay of shoulder and return of upper arm, which affected her profile movement, could
have better head planes.
TRIBUTE SELECTED FOR ME 24189/02 s.26.03.2002 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Flyers Romantic Tan
kasv. Arja Halme
Näyttelyt: Tornio 19.2. Jorma Silta AVO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, aavistuksen kevyehkö narttu, sillä on riittävä
nartun pää, hyvä selkä, samoin rintakehä, raajojen luusto voisi olla hieman vankempaa ja etukulmaukset selvemmät,
hyvät takaraajat, kaunis turkki, hyvä luonne, liikkuu oikein.
TRIBUTE SENSUAL GIRL 24188/02 s.26.03.2002 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Flyers Romantic Tan kasv.
Arja Halme
Näyttelyt: Tohmajärvi 3.4. Johan Juslin AVO H. Sopusuhtainen runko, erittäin iloinen yksilö kun liikkuu,
erisuuntaiset pään linjat, taakse luisu kallo, jossa pyöreyttä, lyhyt kaula, leveä selkä, jyrkkä lantio, tästä johtuen
voimaton taka-askel, hyvä turkki. Viitasaari 24.4. Markku Santamäki AVO EH 4. Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan

oikea, voimakas pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, runsaat tan-merkit, hyvä runko, riittävä luusto, lantio-osa voisi
olla suorempi, reippaat liikkeet, käyttäytyy hyvin.
TRIPLET FINN CREAM Fin & Rus & Est Mva RkfV-06 35745/01 s.12.06.2001 i. Kans & Fin & Est Mva
Lochranza Jack Daniels e. Fin Mva Fin Jva Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi VAL ERI 2 PN3. Hyväntyyppinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava
narttu, jolla vahva luusto, melko hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, hyvä karvanlaatu, koira
liikkuu tasapainoisella askelluksella.
TRIPLET FIZZ IN ROSE /01 s.12.06.2001 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels e. Fin Mva Fin Jva
Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Sipoo 24.4. Jorma Silta AVO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, hieman pulskassa kunnossa esitetty narttu, sillä
on oikealinjainen pää, hieman kaulanalusnahkaa, oikea-asentoinen selkä, hyvä rintakehä, riittävä luusto, olkavarsi voisi
olla pidempi, kaunis turkki, liikkuu oikein.
TRIPLET FLOWER POWER 35747/01 s.12.06.2001 i. Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels e. Fin Mva Fin Jva
Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Sysmä 10.4. Jorma Silta AVO ERI 1 PN1 SERT FIN MVA ROP. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen
narttu, oikealinjainen nartun pää, moitteeton selkälinja, oikea-asentoinen, riittävä rintakehä, hyvät raajat, turkki ja
luonne, liikkuu oikein.
TRIPLET GALATEIJA 27181/03 s. 2.4.2003 i. Kans & Fin & Est Mva ESTV-02 Berryhill’s Bonfire e. Fin Mva
Triplet Roulette kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila. AVO ERI 1 PN 4 VASERT. Erinom. tyyppi ja mittasuhteet,
kaunislinjainen nuori narttu, jolla hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, olkavarsi voisi olla hieman pidempi, oikea ylälinja,
ikäisekseen hyvä runko, sopusuhtainen luusto, oikea hännän kiinnitys, hyvä takaosa, etuliikkeissä hieman kapeutta,
muuten liikkuu ok. erinomainen turkin laatu, miellyttävä luonne, esiintyy kauniisti. Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard,
Tanska , KÄY EH 3. 2 years old, red cockerbitch, nice head and expression, scissors bite, nice neck, would like better
laid back shoulder, nice angulations behind, a little long in loin, moves in a typical pattern, nice coat and temperament.
Näyttelyt: Sipoo 24.4. Jorma Silta KÄY ERI 1 PN1 SERT ROP. Mittasuhteiltaan oikea, kaunislinjainen narttu, sillä
on oikea nartun pää, erittäin hyvä ylälinja, riittävä rinnansyvyys, hyvät raajat, kaunis turkki, pientä ahtautta
etuliikkeessä.
TRIPLET MAGIC MAGILLA Fin & Est Mva 43592/01 s.29.09.2001 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack
Daniels e. Kans & Fin & S(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Turku KV 29.1. Arja Koskelo KÄY ERI 2. Feminiininen, kaunislinjainen, joskin pieni pää, hyvä kaula ja
eturunko, syvä ja leveä runko, tasapainoiset kulmaukset, esitetään hieman pulskassa kunnossa, hyvin cockerimainen
kokonaisuus, kauniit liikkeet. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia KÄY EH. Merry little black & tan
bitch, compact appearance, would prefer slightly better head. Pälkäne 9.4. Markku Santamäki KÄY EH 2. Rungon
mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, hyvä ylälinja, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla vaikuttavampi, runsaat tan-värit,
hyvä rintakehä ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, kauniin punaiset merkit.
TRIPLET MARY POPPINS 43593/01 s.29.09.2001 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels e. Kans & Fin
& S(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia KÄY EH 4. Cobby gold bitch, moved very smartly,
reasonably typical, but would prefer longer muzzle, good legs and feet.
TRIPLET POCAHONTAS 12636/03 s.15.12.2002 i. Fin & Est & Lv Mva BaltV-06 Carrier Wheel Of Fortune e.
Kans & Fin & S(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO EH. 2 years, black bitch of compact build,
moved sound coming and going, but would like better angles fore and aft, would like a better head, she’s downfaced
and little short in head.
TRIPLET ROULETTE Fin & Est Mva 12268/00 s.17.09.1999 i. Vitahotellets Kael e. Kans & Fin & S(n) Mva Fin
Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia VAL ERI 3. 5 years, black bitch of good breed type,
moved soundly, would like her little cleaner in throat.
TRIPLET TOPAZ Fin Mva Fin Jva 42741/97 s.05.08.1997 i. Greentree Don’t Think Twice e. Kans & Fin Mva Fin
Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä

Näyttelyt: Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia VAL ERI. 8 years, black bitch, good breed type,
moved with animation and soundly, would like a little bit more leg on her.
TRIPLET YOYO 32527/02 s.14.04.2002 i. Kans & Fin & Lv Mva Shavian Cosa Nostra e. Fin & Est Mva Triplet
Tirlittan kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Valkeala 5.3. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Hyvät mittasuhteet omaava, sopusuhtainen narttu, jolla kaunis
pää ja ilme, hyvä runko, erinomainen luusto, hyvin kulmautunut, hyvä ylälinja ja karvapeite, liikkuu ja esiintyy hyvin,
hieman korkea häntä. Tampere KV 20.3. Erica Thomas-Howe, Australia AVO EH. Very happy gold bitch of cobby
appearance, moved very merrily, would like to see her with less white, needs more neck, would like a better front and
better pigment on nose.
TWO PINE’S EMPIRE EARTH 11677/04 s. 13.11.2003 i. Maxi Mates Lord Essex e. Two Pine’s Covergirl kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Tuusniemi 6.2. Elina Tan-Hietalahti JUN EH 1. Viehättävä, kauniisti liikkuva narttu, jolla erinomainen
kehäkäytös, vielä hyvin pentumainen, sievä pää, hyvä ylälinja ja kulmaukset, pentumaiset liikkeet, hyvät korvat, kaunis
karvapeite, hyvät korvat, kaunis cockeri-ilme. Tornio 19.2. Jorma Silta JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea,
sopusuhtainen narttu, sillä on hyvä nartun pää, moitteeton ylälinja, rintakehä ei ole vielä valmis, riittävä luusto, hyvät
kulmaukset, hyvä turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet. Viitasaari 24.4. Markku Santamäki NUO ERI 1.
Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan erittäin hyvä, erinomainen täyteläinen pää, runsaat tan-merkit, seistessä näyttävä
ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset, erinomainen hännänheiluttaja, liikkeessä etuosa ikään kuin hieman putoaa.
Oulainen 15.5 Annaliisa Heikkinen. NUO ERI 1 PN 2 SERT. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu,
kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaiset, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen
runko, liikkuu ja esiintyy hyvin, ihastuttava luonne.
TWO PINE’S FRIZZY 24524/04 s.07.04.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Two Pine’s Gold Mist kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Parkano 12.3. Paavo Mattila JUN H. Hyvin rakentunut nuori narttu, hyvä pää, kaunis kaula, hyvä ylälinja,
sopusuhtainen luusto, hyvät kulmaukset, hyvä karva, saisi esiintyä itsevarmemmin. Tampere KV 20.3. Erica ThomasHowe, Australia JUN EH. Well marked, 11 months, black & tan bitch, did not show enthusiastically today, reasonable
type, but front angulation does not balance with rear angulation, would like better coat. Viitasaari 24.4. Markku
Santamäki JUN ERI 1 PN3 SERT. Sopivankokoinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää, oikeat pään linjat, runsaat
tan-merkit, erinomainen ylälinja, hyvä luusto, voimakkaasti kulmautuneet raajat, jopa ylikulmautunut takaa, liikkuu
hyvin, käyttäytyy iloisesti.
TWO PINE’S GOLD MIST 41143/01 s.23.08.2003 i. Fin Mva Midian’s Exterminator e. Midian’s Dawning Days
kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Evijärvi 23.4. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 2 PN2 VASERT. Erittäin hyväntyyppinen narttu, kuono-osa
voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis runko, riittävä luusto, liikkuu hieman
löysästi edestä, hieman pehmeä turkinlaatu, virheistään huolimatta erinomainen rotunsa edustaja. Viitasaari 24.4.
Markku Santamäki AVO ERI 1 PN2. Sopivankokoinen, hyvät mittasuhteet, hyvä ilmeikäs pää, hyvä ylälinja, hyvin
kulmautuneet raajat, reippaat liikkeet, kohtalainen turkki.
TWO PINE’S HONEY NUT 47548/04 s.22.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Two Pine’s Royal Saga kasv. Kati
Salo
Näyttelyt: Viitasaari 24.4. Markku Santamäki PEK 1 KP ROP-pentu. Sopivankokoinen ikä huomioiden,
neliömäinen runko, ilmeikäs pää, pitkä kaula, riittävä luusto, reippaat, näyttävät liikkeet, käyttäytyy hyvin.
TWO PINE’S SWEET CORN 35145/02 s.25.07.2002 i. Lecibsin Corncob e. Midian’s Dawning Days kasv. Kati Salo
Näyttelyt: . Maalahti 16.4. Merja Järnstedt KÄY ERI 1. Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet, tiivis,
hyvärakenteinen narttu, jolla riittävä luusto, ilmeikäs pää, jonka kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja
ylälinja, hyvä turkki, miellyttävä luonne, liikkuu ja esiintyy hyvin.
TÄHTIMETSÄ ANASTASIA 12666/02 s. 9.12.2001 i. Lynwater Forecaster e. Damirazin Bikku-Bimu ksv. Taru
Kalkkila
Näyttelyt: Ruovesi 28.3. Soile Bister KÄY EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, vahvaluustoinen, hyvärunkoinen narttu,
joka saisi esiintyä paremmin edukseen, varsin hyvä pää, mutta toivoisin paremman ilmeen, hyvät kulmaukset, hieman
ulkokierteiset etukäpälät, erinomainen karvanlaatu, mutta tänään kovin karvaton, hieman alas kiinnittynyt häntä, liikkuu
sivusta hyvin, edestä hieman löysästi, hyvä luonne.
TÄHTIMETSÄ BETTIINA 26715/03 s.1.5.2003 i. Northworth A True Ashgrove e. Damirazin Bikku-Pimu kasv.
Taru Kalkkila

Näyttelyt: Ruovesi 28.3. Soile Bister NUO EH 1. Hyvin kehittynyt, hyväluustoinen, feminiininen narttu, hyvä pään
profiili, toivoisin täyteläisemmän kuonon ja lempeämmän ilmeen, hieman lyhyt kaula ja toivoisin hieman paremmat
kulmaukset etuosaan, pehmeät ranteet, hyvä runko ja takaosa, erinomainen karva, alas kiinnittynyt häntä, liikkuu
riittävällä askelpituudella, ihastuttava luonne.
TÄHTIMETSÄ CARINA 42907/04 s.16.08.2004 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Jva Damirazin Bikku-Bimu
kasv. Taru Kalkkila
Näyttelyt: Mäntsälä 3.4. Pirkko Konttinen PEK 2. Hyvä pää, roikkuvat alaluomet, hyvät mittasuhteet, liian tuhdissa
kunnossa. Kangasniemi 16.4. Jukka Kuusisto PEK 1 KP VSP-pentu. Hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt
musta-valkoinen narttupentu, hyvä pää, selkä ja rintakehä, hyvin kulmautuneet takaraajat, erinomainen turkinlaatu,
liikkuu hyvin takaa, hieman lyhyt etuaskel.
VIKATIKIN LADY ASTOR 45657/03 s.02.09.2003 i. N Mva Usemade Or Nothing e. Fin & Rus & Est Mva RkfV06 Triplet Finn Cream kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Valkeala 5.3. Paavo Mattila NUO ERI 2. Sopusuhtainen nuori narttu, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula,
erinomainen ylälinja, hyvä takaosa, hieman suora edestä, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, aavistuksen kapea edestä,
miellyttävä luonne. Punkaharju 20.3. Jorma Silta NUO ERI 1 PN2 SERT. Mittasuhteiltaan oikea,
voimakasrakenteinen nuori narttu, sillä on voimakas pää, moitteeton selkä, riittävä, hyvä rintakehä, hyvä luusto, samoin
kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Lappeenranta 27.3. Kirsti Louhi NUO ERI 4. Miellyttäväilmeinen narttu,
jonka kallo voisi olla pidempi, melko hyvä kaula ja ylälinja, riittävä rinnansyvyys, eturinta puuttuu, tummat silmät,
oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, koira liikkuu avoimesti takaa, turhan kapeasti edestä, hyvä karvanlaatu.

KASVATTAJALUOKAT
Kennel BENCHMARK, om. Mariann & Markku Korpi, Kellokoski
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska 3 KP. Nice group of cockerspaniels, very similar in type and
expression, all sound, happy movers.
Kennel FINEMOON, om. Hanna Nyman, Karuna
Näyttelyt: Hämeenlinna 16.4. Tarja Hovila. 1 KP. Erinomainen kasvattajaluokka, 4 eri yhdistelmää, juniorista
veteraaniin (12 v.), kaikki edustavat erinomaista cockerityyppiä ja liikkuvat hyvin rodunomaisella tavalla, erittäin hyvät
rungot, raajat ja luustot, miellyttävät luonteet, onnittelut kasvattajalle erinomaisesta tuloksesta!
Kennel LEAVENWORTH, om. Anja Puumala, Vihti
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. 1 KP. A group of solid coloured cockerspaniels, showing very
high quality, excellent in type and movement.
Kennel MARGATE, om. Marjut Kakko, Huhmari
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. 4 KP. A lovely collection of red cockerspaniels, very similar in
type, quality and movement.
Kennel NIGHTLANE’S, om. Anneli ja Pertti Tamminen, Liesjärvi
Näyttelyt: Lahti KV 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. A group of cockerspaniels which gives a little disturbed picture,
because of differences in development, they are rather equal in type.
Kennel NORTHWORTH, om. Nina Kauhanen, Sauvo
Näyttelyt: Lahti 23.4. Susie Svoldgaard, Tanska. 2 KP. A group of red cockerspaniels, the picture of the group
shows equalness and very high quality, very similar in type, all sound, happy movers.
Kennel SHIMMERIAN, om. Mervi Vesala, Kello
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. 2 KP. Unique in type medium bones, but a bit differences in
type of coat, nice temperament, compact, until up dogs.
Kennel TEN GRADE’S, om. Minna Kinnunen, Kajaani
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Rajko Rotner, Slovenia. 1 KP. Very unique group, some colour, excellent in pigment &
character & in move!

