Näyttelyarvostelut ovat kirjoittaneet Pirjo Peltonen ja Jaana Ranta.
JULKAISUT 2006
UROKSET

A’FRANSMANNI DES PYRAMIDES DE CHOLULA 25217/06 s.04.08.2005 i. Synchro du Moulin de l’Archat e.
Ubeba des Pyramides de Cholula kasv. A Vincent, Ranska
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN H. Bra storlek, välbalancerad, utmärkt nosparti, grov skalle, för öppna
ögon, utmärkt hals, bra ben och tassar, brant skuldra, utmärkt formad och välutvecklad kropp, goda vinklar bak, utmärkt
muskulatur, något brant kors, bra pälskvalitet, behöver mer självförtroende och ringvana, stark rygg, rör sig trångt bak,
ganska bra fram, något spänd i rörelser.
AGENT 21525/05 s.24.03.2005 i. Fin & Rus & Est Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e. Merazure Great Surprise kasv.
Näyttelyt: Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, selvästi urosmainen, hyvä pää,
aavistuksen pyöreät silmät, riittävä kaula, hyvä ylälinja, eturinnan tulee vielä kehittyä, sopiva luusto, riittävästi kulmautunut,
hyvin kehittynyt runko, saisi kantaa itseään paremmin liikkeessä, kaunis turkki. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia.
NUO EH. Good head and eye, standing not looking balanced, not well handled at all, sound on the back, front movement
not good.
ALLWAY’S POP STAR 24159/04 s.29.03.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Allway’s Wiuhtis kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. AVO EH 4. Nice head and expression, nice temperament, good body,
good bone, his coat could be better trimmed, he seems well made but his movement is surprisingly weak.
Spanieleiden taipumuskoe:
KOVJOKI 5.8.2006

METTÄLÄ TERO

SPA1

Toko:
VAASA 18.8.2006

MUJUNEN SALME

ALO0

79

ALLWAY’S WAUDE WILLE Fin & Rus Mva 28182/02 s.24.04.2002 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin Mva
Allway’s Allison kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Rovaniemi 4.3. Soile Bister. VAL ERI 1 PU1 VSP. Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen, hyväluustoinen ja
maskuliininen uros, jolla kaunis ylälinja, hyvä pään pituus, aavistuksen loiva otsapenger, toivoisin paremmin
pigmentoituneen kirsun, hyvä runko ja raajat, etuaskel voisi olla hieman pidempi, erinomainen luonne, hieman mattamainen
karvapeite. Rovaniemi 27.5. Markku Santamäki. VAL EH 1. Sopivan kokoinen, ilmeikäs pää, näyttävä ylälinja, hyvä
rintakehä joka kuitenkin korostuu liiaksi ylipainosta johtuen, hyvät raajat, kaunis väritys, liikkuu ja käyttäytyy hyvin.
Rovaniemi 24.6. Claudio de Giuliani, Italia. VAL ERI 1 PU3. Right size and type, typical head, ears set too low, a little
pigmentation inside the nose, right compact body, right tail carriage, right and strong topline, good moving.
ALMANZA HIT THE ROAD JACK JV-05 47708/04 s.25.06.2004 i. S Mva SV-03 Manaca’s On The Road e. Whoops A
Daisy kasv. Ragnhild Ulin & Susanne Karlström, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. NUO ERI 1 VACA. Utmärkt storlek, elegant, välbalanserad, fint uttryck,
behöver utvecklas i nospartiet, utmärkt hals, ganska bra förbröst, tillräcklig benstomme, fina tassar, något brant skuldra,
utmärkt överarm, välvinklad bak, utmärkt muskulatur, välformad kropp, stark länd, välansatt svans, mycket vacker päls och
kondition, rör sig med utmärkt steglängd, vacker silhuett i rörelse, bara behöver stabilisera sig fram. Tampere 10.6. Ligita
Zage, Latvia . NUO ERI 1. Correct type, good size and balance, nice head, could have more parallel lines, good topline,
excellent volume of body, very well angulated, enough temperament. Forssa 18.6. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI
1 PU4 SERT. Tasapainoinen hyvärakenteinen nuori uros, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus ja lähes suorat linjat, kuono
voisi olla hieman täyteläisempi, pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, hyvä eturinta, rintakehässä jo tarpeeksi syvyyttä ja
tilavuutta, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, vaivattomat liikkeet, esiintyy iloisesti, voimaa saa tulla vielä lisää. Salo 8.7.
Leila Kärkäs. AVO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP1. Erinomainen kokonaisuus, linjakas uros jolla kaunisilmeinen pää, hyvä
runko ja rakenne, kauniit tasapainoiset liikkeet, edestä vielä hieman kapea, hyvä karvapeite, miellyttävä luonne. Kouvola
19.8. Jef Verress, Belgia. . AVO ERI 1 PU1 ROP. Two years old blue roan, lovely head, soft expression and neat ears,
correct topline, tail well set, excellent coat texture, well angulated, moved and showed well. Hämeenlinna 27.8. Tarja
Hovila. AVO ERI 1 PU2 CACIB. Erittäin kaunis uros, erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, kaunis pää ja ilme,
tasapainoisesti kulmautunut, erinomaiset raajat, luusto ja käpälät, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvä runko, hyvä matala kinner,
oikea hännänkiinnitys, vapaat liikkeet, kaunis turkki. Helsinki 3.9 Sigrid Jarmer, Itävalta. AVO ERI 1 PU2. Kompakter
Rüde, sehr gute Grösse, guter Kopf mit schönem Augen, sehr guten Belefzung, vorzügliche Rippenkorb, gerader kurzer
Rücken, sehr gut gewinkelt, schönes glattes Haarkleid, korrekt in der Bewegung, ich hätte den Rücken gerne fester, sehr
gutes Temperament. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO ERI 2 PU4. Well balanced head, gentle eye
and expression, good neck and forehand construction, strong back and loin, well turned hindquarters, sound mover.
Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. AVO ERI 1 PU2. Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, kaunis ilmeikäs pää,
vahva selkä, tilava rintakehä, hyvät raajat ja liikkeet, hyvä turkki. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI 1.
Big size, good proportions, beautiful expression, good front, excellent ribcage, good angulations, quite short loins, quite
good croup, strong joints, moves quite well.
ALPINUM PIPPIN 21888/04 s.10.03.2004 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e. Northworth Key Of
Love kasv. Anna Jormakka

Näyttelyt: Mänttä 4.6. Teija Poikolainen-Däuber. AVO EH 2. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman lyhyt kaula,
etuasentoiset lavat, melko hyvä luusto, lyhyt vahva runko, hieman luisu lantio, kantaa häntänsä turhan pystyssä, hyvät
takakulmaukset, liikkuu melko hyvin. Tuuri 17.6. Rune Fagerström. AVO EH 2. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, oikeat
rungon mittasuhteet, maskuliininen pää, kallo tulisi olla pidempi ja jalompi malliltaan, hyvä kuono-osa, hieman lyhyt kaula,
pysty olkavarsi, riittävä eturinta, hyvän mallinen runko, lyhyt lantio, riittävät takakulmaukset, lihaksikkaat hyvät reidet,
hyvä luusto, pehmeät ranteet, tulisi liikkua pidemmällä askeleella, kiva luonne.
ALPINUM ZEUS 34185/05 s.08.06.2005 i. Raccoon’s The Wonderboy e. Benchmark Pro Twist kasv. Anna Jormakka
Näyttelyt: Laukaa 15.7. Markku Santamäki. JUN EH 3. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä
täyteläinen pää, sopusuhtainen luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, rintakehä saisi vielä voimistua, tasapainoiset
liikkeet. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. JUN H. Hieman tasapainoton uros, jolla vähän lyhyt kuono, taaksepäin laskeva kallo,
etukulmaukset suorat, ulkokierteiset käpälät, takarakenne kapea, takakulmaukset paremmat mutta vähän ahtaat ja edestä
harottavat, esitetään erinomaisesti.
APELHÖJDENS STARLIGHT EXPRESS DK-01491/2006 s.23.09.2005 i. Apelhöjdens Rockin’robin e. S(n) Mva
NordJV-03 Apelhöjdens Woop It’s A Tan kasv. Gunilla Eriksson, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Tyylikäs, ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt
uros, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, erinomainen runko, erinomaiset raajat, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä luonne.
Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI 2. Strong male, nice shape, good expression, good front, too short
upper arm, beautiful neck, withers and topline, excellent ribcage, short loins, quite good croup, quite strong joints, moves
well.
ARCTICA LURABO Fin Mva 37026/96 s.30.08.1996 i. Arctica Jabadaba e. Fin Mva Arctica Ah Chick kasv. Erkki ja
Sirkka Anneberg
Näyttelyt: Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET BIS3-vet. Erinomaista tyyppiä edustava 10vuotias uros, jolla erinomainen kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, erinomaiset rungon mittasuhteet, erittäin
hyvä luusto, liikkuu hyvällä askeleella, ikä näkyy takaliikkeissä, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Sotkamo 13.8. Vera
Smirnova, Viro. VET ERI 1 PU3 ROP-VET BIS4-vet. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, vahva luusto, kaunis veteraanin
pää, hyvä ylälinja, runko ja raajat, hieman pehmeä karva, hieman löysät takaliikkeet.
ATHOS BLACK PETRS 28087/04 s.30.09.2003 i. Charbonnel Star Wars e. Olivia In Black Petrs kasv. Petr Studenik,
Tsekki
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO ERI 3. Strong black dog, built on elegant lines, masculine
but soft expression, good length of neck, excellent angulation, with good forechest development, strong bone and good legs
and feet, excellent spring of rib and width of quarters, good tailset, strong thigh and excellent sweep of stifle and low hocks,
moved soundly with enthusiasm and good tail action, well handled. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia.
AVO EH. Good nose, eye and ear, nice head carriage, would like more lay back of shoulder, well sprung ribcage, strong
loin, fair hindquarters, a little narrow all through.
ATTENBOROUGH ATTENTION 32733/03 s. 30.4.2003 i. Ruosteposken Dampproof e. Wikkendal’s laura-Loistava
kasv. Johanna Söderholm
Toko:
TURKU 20.8.2006

HEINO TIINA

ALO3

139,5

BACKHILLS I AM WHAT I AM 38793/03 s.11.11.2002 i. D & VDH & Fin & Dk & S(n) Mva PMV-03 KBHV-04
Midnight Train vom Rauhen Holz e. S & N Mva Backhills Doris Day kasv. Karin Staaf, Ruotsi
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO ERI. Attractive blue dog with good bone and compact
strong body, would prefer a stronger and more masculine head and better lay back of shoulder, moved straight and true with
good tail action.
BACKHILLS JUST FOR YOU 47239/03 s.07.06.2003 i. Powerscourt Pied Piper e. S(n) & N Mva Backhills Farah Diba
kasv. Karin Staaf, Ruotsi
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. AVO EH 3. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen uros, sillä on hyvä uroksen pää,
oikea-asentoinen selkä, riittävä rinnan syvyys, eturinta saisi olla leveämpi, raajoissa ei huomauttamista, kaunis turkki, kiva
luonne, hieman ahtaat etuliikkeet. Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. AVO H. Välskurit huvud med utmärkt
proportioner, tillräcklig bredd, utmärkt hals, välmarkerat bröstben, mycket god överarms vinkel, bröstkorgen kunde vara
något djupare, annars välformad, utmärkt proportioner, tillräcklig benstomme, brant kors, som han även visar mycket i
rörelser, bakställ med mycket goda vinklar och bredd, rör sig parallelt, med mycket bra steg fram, utmärkt pälskvalitet och
presentation. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO ERI. Pleasing blue dog with balanced head, good neck
and angulation and strong bone with tight feet, good body proportions with good width of quarters, good sweep of stifle and
width of thigh, moved straight, holding good topline with good tail action.
BELL’MANO GIORGIO ARMANI Fin Jva 41111/04 s.22.07.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01
V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’mano Taste of Honey kasv. Erna Toivonen ja Rauni Markelin
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. NUO EH 2. 1,5 years old blue roan dog of very good type,
masculine head, a bit wide in skull, nice dark eyes, scissor bite, would like a bit longer neck, a bit straight shoulder and a bit
short upper arm, short and well developed body, excellent topline, excellent tailset, well angulated behind, good coat, free
and happy mover, excellent drive behind, needs larger step in front. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. NUO EH 3.

Gute Grösse und insgesammt gute Typ, maskuliner Kopf, nicht ganz ideale Proportionen, ausreichende Halslänge, Vorhand
könnte noch besser gewinkelte sein, Rücken müss in der Bewegung noch fester werden, insgesammt eine Ideallänge in der
Rücken. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. KÄY ERI 1. Vahvarunkoinen uros, hieman lyhyt kuono, takaluisu kallo, erittäin
hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja turkki, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella. Tervakoski 2.9. Annaliisa
Heikkinen. KÄY EH 1. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen uros, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat,
kaunis kaula, hyvä ylälinja seistessä, riittävät kulmaukset edessä ja takana, liikkuu hyvin, hyvän laatuinen turkki. Valkeala
12.11. Reia Leikola-Walden. KÄY ERI 1 PU3 SERT. Erittäin hyvin kehittynyt, erinomaista tyyppiä oleva uros, hyvä
sukupuolileima, oikean mallinen pää, hyvä ilme, riittävä kaula, hyvä säkä ja ylälinja, hieman niukasti kulmautunut
olkavarsi, erittäin tilava runko, riittävästi kulmautunut takaosa, hieman lyhyt ja pysty lantio, erinomainen karvapeite, liikkuu
yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla mutta hieman voimattomasti takaa, hyvä luonne ja esiintyminen. Tampere 6.12.
Jukka Kuusisto. KÄY EH 4. Kooltaan ja mittasuhteiltaan sopiva uros, hyvä pää, lyhyt kaula, vahva selkä, tilava rintakehä,
saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin, hyvälaatuinen turkki.
BELL’MANO MY ROCKEFELLER 32285/06 s.12.05.2006 i. Fin Mva Breeze Air Mail e. Bell’mano She Loves You
kasv. Erna Toivonen ja Rauni Markelin
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEN. Hyvin kehittynyt urospentu, hyvä urosmainen pää, hieman vinot silmät,
hyvä selkä, voimakas runko ja luusto, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu normaalisti mutta vielä pentumaisesti, hyvä luonne.
BENCHMARK CAFÉ AU LAIT 38841/04 s.14.07.2004 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock Cafe e. Fin
Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, kaunis ilmeikäs pää,
riittävän vankka luusto, hieman suorat olkavarret, lanneosa voisi olla lyhyempi ja takaraajat paremmin kulmautuneet,
erittäin kaunis turkki, tasapainoiset liikkeet, mutta askeleet saisivat olla pidemmät. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström.
AVO ERI 1 PU4 VASERT. Keskikokoinen, erittäin hyvän tyyppinen uros, jolla hyvä sukupuolileima, hyvät rungon
mittasuhteet, erinomainen kuono-osa, sopiva otsapenger, mutta kulmakaaret saisivat olla selvemmät, turhan korostuneet
otsaluut, muutoin hyvä kallo-osa, riittävä kaula, erinomainen eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä rintakehä, polvikulma
saisi olla selvempi, hyvä luusto, eturaajat saisivat olla suoremmat, normaalit liikkeet, esiintyy ja esitetään hyvin. Mikkeli
29.7. Harri Lehkonen. AVO ERI 1. Vahvaluustoinen uros, maskuliininen pää, tasapainoisesti kulmautunut, oikeat
mittasuhteet, hyvälaatuinen turkki, erittäin hyvä temperamentti ja liikkeet. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. AVO
ERI 2. Quality male, correct head, eyes and ear placement, strong feet, strong bite, strong neck, set in well laid shoulders,
good depth of brisket, firm and well sprung, strong firm hindquarters, tailset little high, good coat, correct movement,
playing correctly. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. AVO EH 2. Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan hieman matala, reippaasti
esiintyvä uros, hieman takaluisu kallo, lavat saisivat olla viistommat, riittävät takakulmaukset, oikealaatuinen turkki, liikkuu
hyvällä askeleella. Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. AVO EH 2. Substanzvoll, attraktiv in der Farbe, kräftiger Kopf,
sehr stark Belefzung, die Lidrände sollten besser anliegen, etwas steile Schulten und deshalb in der Bewegung weinig
Vortritt, gute Brusttiefe, sehr gute Rippenwölbung, gepflegtes Haar, gutes Temperament.
BENCHMARK CORAZON Kans & 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: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. KÄY EH 1. Maskulint, kraftfullt huvud med trevligt uttryck,
utmärkt hals, härligt konstruerad framparti med utmärkt djup, utmärkt benstomme, något lång i länden, välvinklat bakställ
med mycket bra bredd, drar upp ländryggen i rörelse, utmärkt steglängd, mjuka fina rörelser, utmärkt parallellitet,
pälskvalitet och presentation utmärkt. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. VAL ERI 3. Four years old orange dog
of excellent type, a bit heavy all over, a masculine heavy but well chiselled head, scissor bite, expression a bit disturbed by
white mews, excellent well muscled neck set into well laid back shoulders, excellent forechest, well developed compact
body though today slightly fat, a tiny bit too long in the back, excellent loin, good hind angulation, nice coat, excellent
mover, good drive, covers ground well, well presented. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia VAL ERI 2 PU3.
Three years old dog with good head qualities, a little long in body and unfortunately has overweight, moves soundly in the
rear but was paddling in the front because of weakness in pastern. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. KÄY EH 2.
Korrekt aufgebaut, sehr schön gesnittene Kopf, ausreichende Halslänge, Rücken köntte ein Idee kürzer sein, in der
Bewegung noch nicht gerade, beste Substanz und Gemusklung, läufte in der Vorhand ganz nicht parallel. Sysmä 20.5.
Paula Rekiranta. KÄY ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas kallo, hyvä kuono-osa, urosmainen ilme, hyvä kaula,
syvä rintakehä, hieman lyhyt ja suora olkavarsi, vahva luusto, polvikulmaus saisi olla selvempi, kaunis turkki,
yhdensuuntaiset liikkeet, antaa aavistuksen matalaraajaisen kuvan. Jämsänkoski 25.5. Natalija Nekrosiene, Latvia. VAL
ERI 4. Strong bones, good proportions of head, dark eyes, enough strong and long neck, level topline, a bit long loin,
excellent chest, good shoulders, very well angulated behind, powerful movement but should be more reaching in front.
Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. KÄY EH 3. Kraftful elegant hane, bra ögonfärg, bakåtlutande skalle, önskar torrare
hals, stark hals, härlig förbröst, tillräcklig benstomme, härlig välutvecklad fast kropp, stark länd, brant skuldra, välansatt
svans, utmärkt vinklar bak, härlig muskulatur, korrekt cocker temperament, bra pälskvalitet, rör sig utmärkt bak, något stelt
i frambensrörelser, utmärkt resning. Forssa 18.6. Paula Heikkinen-Lehkonen. KÄY ERI 1 PU2. Voimakas, maskuliininen
uros, erinomaiset pään linjat, joskin kuono-osa voisi olla hieman pidempi, pitkä kaula, erinomainen lapakulmaus,
täyteläinen lapakulma, tilava rintakehä, vahva takaosa, hyvät kulmaukset, erinomainen turkki, vaivattomat liikkeet, iloinen
käytös, erittäin miellyttävä kokonaisuus. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. VAL ERI 2. Large orange roan, too much dog
all over, moves satisfactorily in front but lacks any drive behind, correct tail carriage. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt.
KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen vankka uros, jolla kaunis ilmeikäs pää, vahva etuosa, hieman litteät käpälät, lanneosa
voisi olla lyhyempi ja takaosa paremmin kulmautunut, hyvä turkki, erittäin iloinen luonne, liikkuu melko hyvin. Mikkeli
29.7. Harri Lehkonen. KÄY ERI 1. Hyvän kokoinen vahvaluustoinen uros, maskuliininen pää, erittäin hyvä etuosa ja
ylälinja, hyvä takaosa, kaunis turkki, esiintyy iloisesti, etuliikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Kotka 30.7. Dianne

Besoff, Australia. VAL ERI 2 PU4. Typical male, firm and strong, correct head, scissor bite, strong neck with well laid
shoulders, compact body, firm hindquarters, strong topline, coat well prepared with good texture, moving well. Eckerö
23.9. Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. VAL EH 4. This dog is rather long in body, his head and skull proportions are
correct, however his flews are excessive and his eyerims could be much tighter, topline and tailset are good, however his
angulation is rather straight front and rear and he is far too loose in elbow which makes his action very unsound both front
and rear, however overall this dog is of very good type. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. VAL EH 4. Type OK,
good neck, shoulder and topline, good quarters, sound behind but front movement could be more positive.
BENCHMARK KICKSHAW KNOW JR Kans & Fin & Est Mva BaltV-00 31475/97 s.11.07.1997 i. Kans & Fin & Dk
& D & VDH Mva KBHV-93 JMV-89 BDSG-93 KielSG-93 Benchmark Kickshaw Knob e. Kans & Fin & Est Mva
Benchmark Champagne kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia VET H. 8 year old dog of good type and well balanced, good
head qualities, narrow in the front which takes away sound movement and moves very close behind, unfortunately
developed a limp in left front, otherwise would have won the class and being graded higher.
BENCHMARK MATRIX Fin & Est Mva Fin Jva JV-01 39529/00 s.20.09.2000 i. Kans & Fin & Est Mva BaltV-04
Benchmark Kickshaw Know Jr e. Fin Mva Benchmark Michelle Melody kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. VAL ERI 2. Sopusuhtainen uros, mutta saisi olla turkiltaan paremmassa kunnossa,
kuono-osa saisi olla täyteläisempi, latat käpälät ja pitkä kynnet, takakulmaukset saisivat olla paremmat mutta sielläkin latat,
liikkuu hyvin.
Toko:
LAPUA 1.10.2006

PÄRSSINEN PIRITTA

ALO2

141

KANGASALA 14.10.2006

SANTAMÄKI RAINE
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BENCHMARK OLIVER TWIST Kans & Fin & Dk & S(n) & N & Est Mva EstV-01 V-01 V-02 V-03 29683/98
s.17.07.1998 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Octopussy e. Fin Mva Benchmark Michelle Melody kasv. Mariann ja
Anett Korpi
Näyttelyt: Oulu 13.5. Ritva Raita. VAL ERI 1 PU1 ROP RYP1 BIS2. Erinomaista tyyppiä oleva, erinomaisesti liikkuva,
erinomainen pää, hyvät mittasuhteet, erinomaiset kulmaukset, liikkuu vetävin askelin, kohta 8 vuotta ja priimakunnossa.
Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL EH. Bra storlek, elegant, god balans, långt huvud, bra skalle, mörka ögon, kunde
ha lite mer kraft i underkäke, tillräcklig hals, brant skuldra, utmärkt förbröst, välutvecklad kropp, stark länd, utmärkt
muskulatur, välutvecklad bak, tillräcklig benstomme, utmärkt pälskvalitet, bra rygg, rör sig trångt bak, något brett fram,
utmärkt temperament, visar åldern lite i rörelser. Savonlinna 8.7. Jouko Leiviskä. VAL ERI 1 PU1 ROP.
Korkealuokkainen, erittäin kaunislinjainen, kaunis kaula ja selkälinja, erittäin kaunis pää, kauniit silmät, erinomainen runko
ja luusto, hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa, esitetään erittäin kauniissa kunnossa, klassinen cockeri joka liikkuu
erinomaisesti. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET BIS3-VET. 8-vuotias, erinomaiset
rungon mittasuhteet omaava uros, hyvä koko, hyvän mallinen pää jossa oikea pituus ja voimakkuus, ihastuttava ilme, kaula
liittyy hyvin lapoihin, riittävä eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa, riittävä rungon täyteläisyys, hyvä lantio,
riittävä luusto, hieman pehmeät välikämmenet, riittävä karva, erinomaiset liikkeet, ihastuttava luonne. Mikkeli 29.7. Harri
Lehkonen. VET ERI 1 PU2 ROP-VET BIS3-VET. Erittäin hyvin säilynyt veteraani, erinomainen pää ja ilme, hyvin
kulmautuneet raajat, tilava runko, kaunis ylälinja ja turkki, erinomainen temperamentti ja liikkeet. Kotka 30.7. Dianne
Besoff, Australia. VET ERI 1 ROP-VET BIS3-VET. Lovely dog in beautiful condition, good size and well prepared in
coat and condition, correct head, good strong teeth, well boned, good body structure, correct topline and tail, firm condition,
very good on movement. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. VET ERI 1 PU3 ROP-VET. Ikäisekseen hyvin säilynyt veteraani,
erittäin kaunis pää ja ilme, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja turkki, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä
askeleella. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. VET ERI 1 PU3 ROP-VET. Kaunislinjainen uros, erinomaista tyyppiä,
elegantti pää jossa miellyttävä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, oikean mallinen runko, sopusuhtaisesti kulmautunut, takaosa
voisi olla lihaksikkaampi, erinomainen turkki, liikkuu tehokkaalla vetävällä askeleella, kauniissa näyttelykunnossa.
Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. VET ERI 1 PU4 VSP-VET. 8 Jahre, eleganter Typ, schöner Kopf, fester kurzer
Körper, schöne Obene- und Unterlinien, sehr gut gewinkelt, gut gepflegtes typisches Haarkleid, er läuft korrekt und mit viel
judendliches Scwung, sehr gutes Temperament. Eckerö 23.9. Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. VET ERI 1 PU1 VSP
ROP-VET. A lovely dog of excellent overall type, head and muzzle not too coarse, very good balanced throughout, very
good topline which he holds well on the move, perhaps would like more body and slightly more bone, but he is completely
well balanced and in very good show condition.
BENCHMARK POETRY IN MOTION Fin & Est Mva JV-04 46154/03 s.19.10.2003 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-04
Benchmark Corazon e. Fin Mva Benchmark Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. ERI 3. Vackert, välskurit huvud, utmärkt hals, vällagda skuldror,
välutvecklad bröstkorg, markerad bröstben, utmärkt proportioner, benstomme och kors, bakställ med utmärkt bredd och
vinklar, rör sig parallelt med utmärkt steg och rygglinje, härlig pälskvalitet, i utmärkt kondition. Hausjärvi 9.4. Mikael
Tranholm, Tanska. ERI 2 PU2. 2½ years old blue roan & tan dog of excellent type, excellent masculine head with nice
expression, dark eyes, scissor bite, excellent well muscled neck set into well laid back shoulder, a bit short upper arm, good
forechest, well developed short body, excellent loin, good tailset, good hind angulations, excellent coat, excellent free
mover, good drive, well presented. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia VAL ERI 1 PU1 CACIB VSP. Well
balanced dog of good breed type, could have a little more leg, moves soundly, has correct topline and tailset, good head
qualities. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VAL ERI 3. Temperamentvolle blauschimmel mit braun, sehr gute grösse,
sehr schöne schnittende Kopf, quadratisch Gebaude, korrekte Winkelungen, bewegt sich gut. Sysmä 20.5. Paula
Rekiranta. VAL ERI 1 PU4. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman pyöreä kallo, vahva kuono-osa, kaunis kaula ja yläosa,

hyvin kulmautunut edestä, reisi saisi olla leveämpi ja polvikulma selvempi, hyvä karvan laatu, yhdensuuntaiset liikkeet,
iloinen häntä. Jämsänkoski 25.5. Natalija Nekrosiene, Latvia. VAL ERI 3. Strong bones, masculine head, strong
muscled, dark eyes, long neck, good topline, well sprung ribs, correct angulations in both, free side movement, enough of
drive. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VAL ERI. Blue roan & tan dog with balanced head and clean
expression, strong neck and well developed forechest, excellent legs and feet, adequate rib, strong loin and wide quarters,
moved straight and sound behind, a little loose in elbow and front, good tail carriage and happy attitude. Helsinki 9.6. Paul
Stanton, Ruotsi. VAL ERI. Elegant, kraftfull, välbalancerad, mycket vackert uttryck, välformat huvud, kunde ha lite mer
bredd i underkäke, stark hals, utmärkt förbröst, tillräcklig benstomme, fina tassar, bra kropp, stark länd, goda vinklar bak,
utmärkt muskulatur, bra pälskvalitet, rör sig med mycket bra steg, kraftfullt bak. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . VAL
ERI 2 PU4. Nice type, very well balanced male, correct type of head, is parallel in lines enough, excellent topline, excellent
volume of body, correct angulations but a bit short upper arm, free movement, excellent temperament. Forssa 18.6. Paula
Heikkinen-Lehkonen. VAL ERI 1 PU1 ROP RYP1. Erittäin kaunis ja hyvärakenteinen, tasapainoinen uros, hyvä pään
linja, täyteläinen kuono, joka voisi olla hivenen pitempi, tummat silmät ja kaunis ilme, erinomainen ylälinja, erinomaiset
mittasuhteet, erinomaiset raajojen mittasuhteet, erittäin kaunis turkki, erinomaisessa kunnossa, esiintyy iloisesti. Pori 2.7.
Virginia Lyne, Kanada. VAL ERI 1 PU3. Very nicely made blue roan and tan, sound coming and going, pretty head,
correct carriage of tail, compact body. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. VAL ERI 2 PU2. Kaunis, hyvärakenteinen,
vankka uros, jolla erittäin kaunis ilmeikäs pää, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin, miellyttävä luonne. Mikkeli 29.7.
Harri Lehkonen. VAL ERI 2 PU3 CACIB. Tyylikäs vahvaluustoinen uros, erinomainen pää ja ilme, hyvin kulmautuneet
raajat, oikeat mittasuhteet, kaunis turkki, erinomainen temperamentti ja liikkeet. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia.
VAL ERI 3. Male of correct size, good head, strong boned, balanced, compact, good coat and furnishings with correct
texture, moderate angulations behind, firm topline, good coat, moves well coming and going. Kihniö 16.9. Soile Bister.
VAL ERI 1 PU1 VSP. Erittäin hyvän tyyppinen maskuliininen uros, hyvä pään pituus, riittävä otsapenger, erittäin hyvä
kuono, ilme voisi olla lempeämpi, toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan ja sen myötä tyylikkäämmän niskalinjan, hyvä
häntä, kaunis karva, voisi liikkua maatavoittavammin ja tehokkaammin, kaunis karva ja erinomainen luonne. Eckerö 23.9.
Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. VAL ERI 2 PU4 CACIB. Overall excellent type, well proportioned, very well bodied
with good muscle and very well boned throughout, his neck is well arched into his shoulder, excellent topline and tailset,
skull to muzzle proportions correct and he is very masculine, his eyerims could be a little tighter, very well presented.
Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VAL ERI 2. Masculine well balanced head, gentle eye and expression,
excellent head carriage, fair neck and forehand, good bone and feet, strong ribcage and loin, well turned hindquarters,
correct set on and carriage of tail, sound mover. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. VAL ERI 1 PU1 ROP RYP3.
Tasapainoisesti rakentunut, erinomaista tyyppiä oleva, hyvin kehittynyt valiouros, tyylikäs uroksen pää ja hyvä ilme,
erinomainen kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä tilava runko mutta aavistuksen pitkä lanneosa,
erinomaiset liikkeet, luonne ja esiintyminen, kaunis turkki. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. VAL ERI 2. Nice
type, good neck and shoulder, good quarters, sound. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. VAL ERI 1 PU4. Erinomaisessa
kunnossa esitetty valiouros, kaunis ilmeikäs pää, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä kaula ja selkä, tilava rintakehä, liikkuu
hyvin, harvinaisen kaunis turkki. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VAL ERI. Big size, strong, good expression,
should be shorter, good front and ribcage, good loins, medium angulations, quite strong joints, good croup, moves well.
BENCHMARK VIRTUAL TWIST Fin Mva 12667/02 s.16.12.2001 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01
V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Benchmark Virtual Reality kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Pielavesi 27.8. Paula Rekiranta. KÄY ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin hyvätyyppinen, hyvin kaunisturkkinen
uros jolla hyvä pää, ilme ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hieman niukasti mutta tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä
rintakehä ja runko, hyvä luusto, liikkuu hieman kapeasti takaa ja saisi ottaa hieman pidemmän askeleen, iloinen luonne.
BENCHMARK WHISKY 27708/06 s.21.04.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. Fin Mva Benchmark Visual World kasv.
Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEK 3 KP. Hyvin kehittynyt, hyvän tyyppinen urospentu, miellyttävä pää ja
ilme, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, hyvät takakulmat, liikkuu hieman kapeasti takaa, hyvät sivuliikkeet, erinomainen
luonne. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. PEK 2 KP. Good type and proportions, strong muzzle and bones, nice
expression, quite good angulations, good croup, quite strong joints, moves well.
BENCHMARK WONDERFUL TIME Est & Ltu & Lv JMva 35143/05 s.15.06.2005 i. Raccoon’s The Wonderboy e.
Fin Mva Benchmark Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Hieman ujosti esiintyvä keskikokoinen nuori
uros, melko hyvä pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, ikäisekseen hyvä runko, oikealaatuinen turkki, vielä hieman
pentumaisuutta liikkeissä mutta hyvä askelpituus. Oulu 13.5. Ritva Raita. JUN ERI 2 PU3 VASERT. Sopusuhtainen,
erittäin lupaava juniori, jalo pää, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä kunto, liikkuu hyvin. Sysmä 20.5. Paula
Rekiranta. JUN ERI 1 PU2 VASERT. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori uros, hyvä pään malli ja ilme,
riittävä kaula, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt rinta ja ylälinja, hyvin kulmautunut takaosa ja matala kinner,
kaunis turkki, hyvät yhdensuuntaiset liikkeet. Jämsänkoski 25.5. Natalija Nekrosiene, Latvia. JUN ERI 1 PU4 VASERT.
Good size, strong bones, masculine head with strong muzzle, dark eyes, long neck, excellent topline, well developed chest,
good shoulders, excellent angulations behind, moves very well. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. JUN ERI 3.
Quality blue dog with balanced head, good angulation, good bone, excellent rib and width of quarters, sound on the move
but would like a better head carriage. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN EH. Bra storlek, välbalanserad kropp, fint
uttryck, för mycket halsskinn, tillräcklig hals, utmärkt ben och tassar, väl förbröst och kropp för åldern, utmärkt benstomme,
något kort bröstben, stark länd, välvinklad bak, en aning brant kors, rör sig med bra steglängd, parallelt bak, lite lös fram,
mycket trevlig dock behöver mer tid, bra päls. Savonlinna 8.7. Jouko Leiviskä. JUN ERI 1 PU3 VASERT. Erittäin hyvän
tyyppinen, erinomaiset mittasuhteet omaava, sopivan kokoinen, hyvä kaula, suorahkot lavat häiritsevät hieman ylälinjaa,

kaunis pää, erittäin kauniit silmät, ikäisekseen hyvä runko, eturinta voisi olla voimakkaampi, hyvin kulmautunut takaa, hyvä
leveä reisi, erinomainen luusto, esitetään kauniissa kunnossa, liikkuu erittäin hyvin takaa, hieman löysästi edestä. Helsinki
15.7. Merja Järnstedt. JUN ERI 1 PU4 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, tasapainoinen, lupaava, hyvärakenteinen
nuori uros, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä turkki, liikkuu erittäin hyvin. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. JUN ERI 2.
Kaunis nuori uros, erinomaista tyyppiä, hieman etumatala, kaunismuotoinen miellyttäväilmeinen pää, kaunis kaula,
seistessä hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen luusto ja käpälät, oikea hännänkiinnitys, kaunis turkki
erinomaista laatua, hieman löysyyttä etuliikkeissä muuten liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill
Davis, Iso-Britannia. JUN EH 4. Good overall make and shape, balanced head, good bone structure, ribs, hindquarters,
excellent condition, would like a little more arch to feet. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. JUN ERI 1 PU4
VASERT. Erinomaista tyyppiä oleva junioriuros, jolla erinomainen pään malli ja ilme, hyvin asettuneet korvat, riittävä
kaula, oikea ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, sopiva luusto, ikäisekseen riittävä eturinta ja hyvin kehittynyt runko,
tasapainoiset liikkeet, erinomainen karvapeite ja luonne, esiintyy moitteettomasti. Jyväskylä 18.11. Davis Wong,
Australia. NUO ERI 3. Nice type, very good head and eyes and ears, nice neck and shoulder, good topline and quarters,
sound behind. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI 3. Good proportions, nice expression, good front,
quite good ribcage, loins are short enough, good croup, quite strong joints, well balanced, moves well.
BENJAMIN Z VEJMINKU 48524/06 s.16.12.2005 i. Asquanne’s Grapelli e. Valentine Z Vejminku kasv. Pavel Sulcek,
Tsekki
Näyttelyt: Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. PEK 1 KP ROP-pentu. Pleasing puppy, correct head, correct ear
placement with good level, complete scissors bite, good lay of shoulders, good bone and feet, well bodied with firm
hindquarters, correct slopy backline, correctly set tail, on movement is playing, correct temperament, short footed, very
promising. Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . PEK 4. Good head and expression, rather steep in shoulder, good legs
and feet, well developed body for age, excellent coat, good tailset, still very weak in rear which affects the movement, needs
to grow on a bit. Kouvola 19.8 . Jef Verress, Belgia. . PEK 1 KP VSP-pentu. 8 months old black, lovely puppy, nice type,
good head, lovely expression, neat ears, good reach of neck, correct topline, tail well set, well angulated in front and back,
in a good coat, needs a little bit training on the move. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. JUN EH 4. Nicely
balanced, head needs to break, nice neck, I like him to have second thigh, sound on the move.
BIRCHFIRE HIG HOPES 10332/05 s.18.11.2004 i. Backhills Just For You e. Fin Mva Raccoon’s Impulsive Lady kasv.
Oili ja Kari Mattila
Näyttelyt: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN EH 4. A bit higher type, typical head, good length of neck, very
good angulations, little bit short upper arm, very good coat, moves with temperament but not absolutely strong in the back.
Salo 8.7. Leila Kärkäs. NUO ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen kokonaisuus, kaunisilmeinen hyvä pää, hyvä runko ja
eturinta, melko hyvin kulmautunut mutta hieman etuasentoinen etuosa, erinomainen takaosa, liikkuu kauniilla
sivuaskeleella, takaa hieman kapea, kaunis ylälinja, upea karva, iloinen luonne. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. NUO
ERI 1 PU3 SERT. Erittäin hyvä tyyppi, hieman kookas vahva uros, sopusuhtainen, kaunis pää ja kaula, hyvä selkälinja,
erinomainen runko, hyvä takaosa, kaunis turkki, hieman ahtaat takaliikkeet ja hyvät sivulta. Raisio 13.8. Lena Eskills.
NUO EH 1. 20 månader, maskulint hane av utmärkt typ, fina proportioner i höjd–längd, maskulint huvud med välformad
skalle, härligt uttryck, korrekta öron, korrekt bett, bra läpp linje men jag önskar något tjockare läppar, något brant skuldra,
bra rygg och kors, välformat bröstkorg, utmärkt ben och tassar, korrekt pälskvalitet, behöver ej få mera päls, rör sig med bra
steg från sidan, mycket trångt bak och vävande fram, trevligt temperament. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. NUO ERI 2.
Hieman kookas, tyylikäs uros erinomaista tyyppiä, maskuliininen kaunismuotoinen pää jossa miellyttävä ilme, kaunis kaula,
olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi, oikean mallinen runko, erinomainen luusto ja käpälät, oikea hännänkiinnitys,
hyvin kulmautunut takaosa, hieman pitkä lanne, liikkeessä vielä nuoruuden löysyyttä mutta sivusta liikkuu kauniilla
tehokkaalla askeleella, upea turkki oikeata laatua. Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. NUO EH 1. Eleganter typischer
Rüde, kräftiger Kopf mit sehr gutem Ausdruck, sehr viel lose Kehlhaut, gut ausgeformte Rippenkorb, gut gewinkelt, im
Rücken noch etwas weich, sollte in der Lenden kürzer sein, kräftige Knochen, Schwungvoll in der Bewegung, gut
gepflegtes Haarkleid, sympatisches Wesen.
BREEZE AIR MAIL Fin Mva 42742/96 s.05.09.1996 i. Kendalwood Communique e. Breeze Sweet Blizzard kasv. Pirjo
Lehtonen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VET ERI 3. Well constructed orange/white dog shown in superb
condition for age, balanced head with strong neck and good angulation front and back, excellent rib and quarters, sturdy legs
and feet, moved with enthusiasm, covering ground well, a credit to his owner.
BREEZE ALFAROMEO 47996/05 s.11.09.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Just You Wait kasv. Pirjo
Lehtonen
Näyttelyt: Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. JUN ERI 2. Nice type, good head and eyes, balanced body, good
hindquarters, sound on the move. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. JUN ERI 4. Mittasuhteiltaan ja kooltaan sopiva
junioriuros, hyvä pää, riittävästi kaulaa, vahva selkä, ikäisekseen riittävästi rintakehää, hieman lyhyt lantio, hyvät takaraajat,
hyvälaatuinen turkki, hapsutusta saisi olla enemmän.
BREEZE PARTY ANIMAL 16585/02 s.16.01.2002 i. Crawford Grand Slam e. Breeze Now Sonja-Maria kasv. Pirjo
Lehtonen
Näyttelyt: Savonlinna 8.7. Jouko Leiviskä. AVO H. Vankka, hieman kookas uros, joka voisi olla mittasuhteiltaan
hieman lyhyempi, vankka runko joka tuhdissa kunnossa, hyvä luusto, hyvä kuono-osa, hieman pyöreä vankka kallo,
voimakkaat posket, hyvin kulmautunut takaa, hieman pehmeä turkin laatu, liikkuu hyvin takaa, etuliikkeet voisivat olla
vakaammat, iloinen luonne. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. AVO ERI 3. Keskikokoinen, reippaasti esiintyvä uros,

oikeamuotoinen pää, hyvin kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, hieman kihartuva turkki, liikkuu hyvällä askeleella,
hieman ahtaasti edestä. Mäntyharju 13.8. Annaliisa Heikkinen. AVO ERI 2 PU3 SERT. Hyvän tyyppinen sopusuhtainen
uros, kallo-osa voisi olla hieman jalompi, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvät rungon mittasuhteet, tiivis
runko joka vankka, hyvä takaosa, liikkuu hyvin, vilkas ja ystävällinen luonne. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden.
AVO H. Maskuliininen, aikuinen keskikokoa pienempi uros, oikeat pään linjat, hieman pitkä otsapenger ja aavistuksen
pienet silmät, erinomainen kaula, hieman suora olkavarsi ja seisoo eturaajoillaan itään ja länteen, runko voisi olla vieläkin
tilavampi, hieman luisu lantio, riittävästi kulmautunut takaosa, hieman korkea kinner, pyöristää ylälinjaa liikkeessä, liikkuu
hieman sidotusti takaa, tänään ei parhaassa turkissaan eikä esiintyminen oikein maita, hyvä luonne.
BREEZE RHYTHMIC PAW 42228/04 s.13.08.2004 i. Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Sugarbite kasv.
Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. NUO H. Melko hento ja rungoltaan vielä kovin keskeneräinen, hyvä ilme,
vahva kuono, hyvä purenta, luusto saisi olla vankempi, hyvät käpälät, hyvä polvi- ja kinnerkulma, hieman luisu lantio,
tarvitsee kehäharjoittelua ettei aristele pöydällä, kevyet liikkeet, saa kehittyä rauhassa.
BREEZE RISE EARLY 42226/04 s.13.08.2004 i. Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Sugarbite kasv. Pirjo
Lehtonen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. NUO EH 3. Maskulint huvud med utmärkt uttryck, ganska
mycket halsskinn, bra hals, välutvecklad djup bröstkorg, mycket goda vinklar runtom, utmärkt proportioner, välvinklat
bakställ med utmärkt bredd, rör sig med mycket god steglängd, utmärkt pälskvalitet. Ruovesi 17.4. Markku Santamäki.
NUO EH 3. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä täyteläinen pää, runsaat huulet ja hieman löysää
leuanalusnahkaa, laaja rintakehä, sopusuhtainen luusto, kaunis väritys, hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. Forssa 18.6.
Paula Heikkinen-Lehkonen NUO H. Tiivis vankka uros, joka saisi kokonaisuutena olla jalompi, lyhyt pää, korkea
otsapenger, lyhyt kaula, etuasentoiset lavat ja harovat etuliikkeet, täyteläinen rintakehä, hyvät takakulmaukset ja vahva
takaosa, erittäin hyvä turkki. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. NUO H. 2-vuotias urosmainen nuorukainen joka
mittasuhteiltaan oikea mutta tänään aivan liian raskaassa kunnossa esitetty, voimakas pää joka voisi olla hieman pidempi,
kaunislinjainen otsalinja, erinomainen purenta, vahva kaula joka voisi olla kuivempi, tilava runko, hyvä raajaluusto,
erinomainen leveä reisi, hyvä hännänkiinnitys, hyvä askelpituus mutta löysä edestä, liikalihavuus vaikuttaa myös
liikkeeseen, erinomainen luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO EH. Masculine head, strong
jaws, excellent eye and expression, neck a little short, forehand needs more angulation, good legs and feet, excellent
ribcage, strong loin, would like more second thigh, sound merry mover. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. AVO H. Hiven
tasapainoton, vähän narttumainen uros, jolla hyvät mittasuhteet, vähän narttumainen pää, raajojen kulmaukset saisivat olla
voimakkaammat, tahtoo seistä takaraajat pihdissä ja liikkuu vähän ahtaasti takaa, hyvä esittäjä tekee kaikkensa, lyhyt lantio.
Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO ERI. Nice type, good head and eyes, balanced body, nice quarters, sound,
I wish she would be a better handler.
BREEZE WISCONSIN 38914/05 s.14.07.2005 i. Fin Mva Francini’s Rubacuori e. Fin Mva Breeze Tiramisu kasv. Pirjo
Lehtonen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. PEK 4. Maskulint, välskurit huvud under utveckling, Mycket bra
hals, välvinklad överarm, välutvecklad bröstkorg för åldern, utmärkt proportioner, utmärkt kors, välvinklat bakställ, rör sig
parallelt med mycket god steglängd, ännu lite lös fram, utmärkt päls och presentation. Ruovesi 17.4. Markku Santamäki.
JUN EH 2. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvä, ilmeikäs pää, pitkä kaula, hyvä ylälinja, hyvä luusto, pitkä hyvä sääri, vielä
pehmeä turkin laatu, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. JUN EH. Masculine black
and white dog with reachy neck and strong topline, shoulders a little upright and front presently weak, chest needs to
develop in width, feet turning out, well angulated behind with good width of thigh and good tailset, moved happily but front
lets him down. Forssa 18.6. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH 2. Vahvaluinen normaalisti kehittynyt nuori uros, vielä
hieman korkeajalkainen yleisvaikutelma, hyvä pään pituus ja täyteläinen kuono, mutta korkea otsapenger ja takaluisu kallo,
pitkä kaula, hyvä selkälinja, hyvät raajojen kulmaukset, karva on vielä pentumaista pehmeää haituvaa, rintakehä kaipaa
vielä lisää syvyyttä, liikkuu hyvin. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. JUN EH 2. Yksivuotias urosmainen tasapainoisesti
kehittynyt juniori jolla hyvin kaunislinjainen pää, täyteläinen kuono, hyvä otsapenger, vahva purenta, kauniit tummat silmät,
vahva kaula, ikäisekseen vahva runko, tiiviit käpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella, edestakaisin vielä kapeasti, edestä
löysästi, lupaava runko tulossa, erinomainen karvan laatu, kauniisti esitetty. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, IsoBritannia. NUO EH. Quality masculine head, good nose, eye and ears, neck a little short, forehand a little upright, excellent
legs and feet, good ribcage and loin, would like more second thigh, excellent coat and feathers. Seinäjoki 4.11. Ritva
Raita. NUO ERI 1 PU2 SERT CACIB. Erinomaisesti liikkuva erinomaista tyyppiä oleva juniori, jolla erittäin hyvä ilmeikäs
pää, hyvä purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut ja liikkuu kaikin puolin erinomaisesti, esitetään erinomaisessa
kunnossa. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. NUO ERI 2. Very nice type, good head and eyes, good balanced
body, nice neck and shoulders, good topline, sound on the move.
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 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VAL ERI 4. Happy golden dog with good angulation, strong legs
and tight feet, excellent spring of rib and length over croup, moved straight and true with drive, would prefer larger fuller
eye.
CAPERHILL SCOTT THOMAS Fin Mva 17404/00 s.20.01.2000 i. Cardamine Tantom e. Lochdene Sonata kasv. Liisa
Frantsi

Näyttelyt: Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. AVO ERI 1 PU2 SERT. Erinomainen tyyppi, iloisesti esiintyvä 6-vuotias uros,
hyvä pää ja ilme, sopiva luusto, hyvä eturinta, samoin runko jossa oikea syvyys, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu
riittävällä askelpituudella, kantaa häntäänsä kauniisti, erinomainen luonne. Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Viro. VAL
ERI 2 PU2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen vahva uros, kaunis ilmeikäs pää, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta,
hyvä rintakehä, vahvat raajat, erinomainen luonne, rodunomaiset liikkeet.
CARRIER ACE IN THE HOLE 49998/05 s.08.10.2005 i. JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Carrier All-Purpose kasv.
Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Parainen 13.5. Leila Kärkäs. PEK 1 KP ROP-pentu. Erinomainen kokonaisuus, hyvä ilme, pää vielä kesken
kehityksen, erinomainen runko, eturinta ja rakenne, kauniit sivuliikkeet sekä taka-askel, mutta etuliikkeissä vielä
pentumaisuutta, erinomainen turkki, miellyttävä luonne. Jämsänkoski 25.5. Natalija Nekrosiene, Latvia. PEK 1 KP
ROP-pentu. Nice overall, correct proportions of head, good stop and muzzle, long neck, good topline, well sprung ribs,
good shoulders, should be more tight in elbows when in move, good angulations, free side movement, too wide moving in
front. Sauvo 27.5. Vera Smirnova, Viro. PEK 1 KP VSP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvä luusto,
kaunis pää, pitkä kaula, hyvä runko ja kulmaukset, kaunis turkki, liikkuu vapaasti pitkällä askeleella. Forssa 18.6. Paula
Heikkinen-Lehkonen PEK 1 KP ROP-pentu. Normaalisti kehittynyt tasapainoinen nuori uros, hyvät mittasuhteet ja
erinomainen rakenne, korkea otsapenger, kuono voisi olla täyteläisempi, tummat silmät, hyvä ylälinja, erinomainen
laparinta ja etukulmaus, täyteläinen rintakehä, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, liikkuu erittäin hyvin ja esiintyy
iloisesti. Salo 8.7. Leila Kärkäs. PEK 2 KP. Tasapainoinen kokonaisuus, hyvä ilme, otsaluut vielä korostuneet, muuten
hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, hieman etuasentoiset lavat, hyvä eturinta, ikäisekseen erinomainen runko, hyvä takaosa,
liikkuu hyvin, vielä pentumaiset liikkeet, hyvä karva, iloinen luonne.
CARRIER BESTSELLER 12568/03 s. 23.12.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & S & N & Pohj Mva, ESTV-01 V-01 V-02
V-03 Benchmark Oliver Twist e. Carrier Water Lily kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
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CARRIER PEACEMAKER 23005/04 s.03.04.2004 i. Crawford Hot Chocolate e. Carrier Piece Of Cake kasv. Ritva ja
Tiina Rantanen
Näyttelyt: Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. AVO ERI 4. Blue roan with bone, pleasing head and expression, correct
dentition, good neck, needs more body and moving from side he has a rise in his back and drop off in the croup.
CARRIER SECOND WIND 52070/04 s.30.11.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Fin
Mva Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN ERI 1 PU4 SERT. Maskulint kraftfullt huvud, trevligt
uttryck, bettet något ojämnt men ok, utmärkt hals och halsansättning, välvinklad överarm, utmärkt förbröst samt bröstkorg,
utmärkt proportioner och kors, välvinklat bakställ med härlig bredd, utmärkt benstomme, rör sig med långt effektivt steg,
parallelt, håller sina linjer utmärkt i rörelse, snygg helhet. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. JUN EH 2. 1½ year
old blue roan dog of very good quality, masculine, a bit heavy head, with a very tight bite, nice neck, should be a bit more
dry, well laid back shoulder, good upper arm, excellent forechest, short and well developed body, nice loin, excellent hind
angulation, good bone, excellent coat, excellent mover, covers ground well, sound hind and fore, well presented, due to the
bite ”very good”. Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. NUO ERI 1 PU2 VASERT. Erittäin hyvät linjat ja mittasuhteet,
hyvä pää johon toivoisin samansuuntaisen kuonon ja kallon ylälinjan, runsaat huulet, oikea purenta joka kuitenkaan ei aivan
tasainen, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, erittäin kauniit liikkeet, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin. Lohja 4.6. Paula
Rekiranta. NUO ERI 1 PU2 SERT. Upeasti liikkuva tyypiltään erinomainen nuori uros, kaunisilmeinen urosmainen pää,
hieman takaluisu kallo, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä runko, raajat ja kulmaukset, hyvin kaunis turkki, harmoninen
kokonaisuus, hieman epätasainen purenta. Rovaniemi 24.6. Claudio de Giuliani, Italia. NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB
ROP. Right size and type, right head, expression and proportions, a little dewlap, too low set ears, right body proportions,
right topline, excellent tail carriage, right chest, compact feet, excellent moving, excellent coat condition. Karjaa 9.7.
Ligita Zake, Latvia. NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Excellent size and proportions, strong head, dry enough, excellent
topline and volume of body, very well angulated, correct movements and temperament. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt.
NUO ERI 1 PU3 SERT. Erittäin kaunis kokonaisuus, otsapenger voisi olla selvempi ja purenta paremmin leikkaava, muuten
hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, erittäin kauniit liikkeet. Mäntsälä 23.7. Rune
Fagerström. NUO ERI 1 PU3 SERT. 20 kk, hyvin kehittynyt nuori uros, erinomainen tyyppi ja koko, maskuliininen pää
jossa oikea pituus ja vahvuus, hyvä kuono-osa, hyvät paksut huulet, tummat silmät, kaunis ilme, erinomainen kaula, hieman
lyhyt olkavarsi, muuten tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa, erinomainen runko, hieman pitkä lanneosa, erinomainen
lantio ja hännänkiinnitys, hyvä matala kinner, erinomainen luusto, raajat ja käpälät, maatavoittavat liikkeet, ihastuttava
luonne. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. NUO H. Välbyggd, välgående hund av trevlig storlek, välformat huvud, fina
öron, ej korrekt bett, bra hals, stark rygg, välutvecklad bröstkorg, bra vinklar fram och bak, fina päls, på grund av bettet bra.
Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI 4. Nice shape, good expression, wrong bite but with good
proportions between the jaws, good angulations, good ribcage, quite good loins, quite good croup and hindquarters, moves
well.
CARRIER WHEEL OF FORTUNE Fin & Est & Lv Mva BaltV-06 18993/01 s.14.03.2001 i. Fin & S(n) Mva Finemoon
Unlimited e. Carrier Water Song kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. VAL ERI 2 PU3. Maskulint huvud med utmärkt proportioner
och uttryck, mycket bra hals, vacker halsansättning, välvinklad överarm, välutvecklad bröstkorg med utmärkt djup, utmärkt
proportioner, benstomme och kors, härlig bredd i bakstället, rör sig med utmärkt steg och parallelitet, håller sina linjer väl i

rörelser, ger ett stabilt och balancerad helhetsintryck. Marttila 8.4. Tarja Hovila. VAL ERI 1 PU3. Kaunis tasapainoinen
uros, erinomaista tyyppiä, maskuliininen miellyttävä pää, kaunis kaula ja ylälinja, olkavarsi voisi olla hieman pidempi ja
viistompi, erinomainen runko, raajat ja luusto, erittäin hyvä takaosa, tehokas takapotku, etuliikkeet hieman leveät, kaunis
turkki, kauniissa näyttelykunnossa. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. VAL ERI 2 PU2. Pienehkö, erittäin hyvän tyyppinen,
kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, hyvin tasapainoinen, vankka ja tiivis
kokonaisuus, etuliikkeissä hieman löysyyttä, muuten liikkuu erittäin hyvin. Jämsänkoski 25.5. Natalija Nekrosiene,
Latvia. VAL ERI 2 PU3. Well balanced and proportioned dog, good proportions of head, strong muzzle, dark eyes,
excellent topline, well developed chest and forechest, very well angulated, powerful movement. Forssa 18.6. Paula
Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 2 PU3. Erittäin kaunis, tasapainoinen ja hyvärakenteinen uros, hyvä koko ja mittasuhteet,
hyvä pään pituus, kuonon ja kallon ylälinjat eivät aivan yhdensuuntaiset, hyvä ylälinja, tiivis runko, erinomaiset raajojen
kulmaukset, vaivattomat liikkeet, hyvässä kunnossa. Lammi 22.7.
Markku Santamäki. VAL ERI 1 PU2.
Vahvarakenteinen, erinomainen ylälinja, hyvä sukupuolileima, täyteläinen pää, pitkä kaula, vahva luusto, laaja rintakehä,
hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti ja riittävän iloisesti, tasapainoiset liikkeet edestä, sivulta ja takaa. Köyliö 17.9. Vera
Smirnova, Viro. VAL ERI 1 PU3. Erittäin hyvän tyyppinen vahva uros, kaunis urosmainen pää, hieman löysä kaulanahka,
hyvä ylälinja, vahva selkä, hyvä eturinta, tilava rintakehä, hyvä takaosa, kaunis turkki, tehokkaat liikkeet. Eckerö 23.9.
Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. VAL ERI 3. Very well proportioned blue roan dog, very nice skull to muzzle
proportions, eye could be a little tighter, and he could be of merrier disposition, however he is very well bodied and well
boned, well angulated front and rear, very sound in the front, could be a little sounder in the rear but holds his topline fine
on the move.
CLAREMARK ACT A FOOL 48486/04 s.24.10.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig
Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO ERI 3. Lovely head, nicely balanced body, good quarters and
sound.
CLAREMARK ANOTHER RUMOUR 48483/04 s.24.10.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. BaltJV-03 LvV-06
Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO EH. Nice type, quite sound head, good neck and shoulder,
good hindquarters, sound on the move but badly handled.
COASTLINE HEAVY METAL 22306/03 s.11.04.2003 i. D & VDH & Fin & Dk & S(n) Mva PMV-03 KBHV-04
Midnight Train vom Rauhen Holz e. Coastline Gift Rose kasv. Taina Lehtonen
Näyttelyt: Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. AVO ERI 1 PU4 VASERT. Strong masculine type but a bit heavy in his
movement, carries his head well on a good shoulder, good angulations. Oulu 13.5. Ritva Raita. AVO ERI 1 PU4.
Sopusuhtainen, erinomainen ilmeikäs pää, normaalit kulmaukset, liikkuu hyvin, erinomaisessa kunnossa. Teerijärvi 25.5.
Markku Santamäki. AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä pää, näyttävä kaula,
hyvät raajojen kulmaukset, joskin polvikulma voisi olla hiukan voimakkaampi, kaunis väritys, hyvät liikkeet, käyttäytyy
iloisesti ja luottavaisesti. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO ERI. Pleasing compact blue dog with soft
expression, strong neck, good angulation, good spring of rib and width of quarters, stands on good legs and feet, heavy coat
detracts from overall picture but a square dog with lots to like, moved straight with good tail action. Ylivieska 1.7. Lena
Eskills. AVO EH 1. Tre årig hane av god storlek, maskulint huvud med god parallellitet, vackra ögon, korrekt bett,
läpplinjen kunde vara bättre, något öppen vinkel fram, välformat bröstkorg, bra rygg, kors och svans, önskas något mer
knävinkel, rör sig med korta steg fram, bra bak, trevlig temperament. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. AVO EH 1. 3vuotias, miellyttävä nuori uros jolla erinomainen tyypillinen eloisa luonne, tyylikäs pää, otsapenger voisi olla selvempi,
hyvä huulilinja ja purenta, oikea cockerin ilme, tyylikäs kaula joka kiinnittyy hyvin, hyvä runko, vahva lanne, hieman
jyrkkä lantio, olkavarsi voisi olla viistompi, riittävät takakulmaukset, vahvat käpälät, liikkuu tänään etumatalana riittävällä
askelpituudella jossa saisi olla enemmän voimaa, hyvä karvan laatu. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. AVO EH 3. Three
years, good size and type, masculine head, scissor bite, I prefer more forechest and better laid back upper arm, which is also
short, good angulated in hindquarters, good feet, good food condition, in the moment he is missing drive and is tending to
weave in front. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. AVO ERI 1. Tasapainoinen vankka uros, jolla erinomainen ilmeikäs pää,
hyvä purenta, hyvä runko, muttei saisi laihduttaa, takakulmat saisivat olla vähän leveämmät, hyvin kiinnittynyt häntä.
COCKERGOLD COOL N’VITAL Dk Mva DKKV-06 DK03518/2004 s.01.01.2004 i. N Mva Travis Vital Spark e. Dk
& S Mva DKKV-05 Carillo Cover Design kasv. Lotte ja Michael Kristensen
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL ERI. Mycket vacker helhet, elegant och kraftfull, mycket vackert
uttryck, fina ögon, huvudet kunde vara en aning längre och mer utfyllt nosparti, utmärkt hals, bra förbröst och benstomme,
vacker välformad stark kropp och länd, önskar mer vinklar bak, något brant skuldra, mycket vacker päls och kondition, rör
sig bra bak, något tungt fram, trång i fronten.
COCKHILL MONEYMAKER Fin Mva 18403/02 s.16.01.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Cockhill Graceful
Dancer kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. AVO EH 3. Kookas, sukupuolileimaltaan selvä, oikeat rungon
mittasuhteet, hyvä pää, miellyttävä ilme, joskin otsapenger voisi olla jyrkempi, erinomainen eturinta, kohtalaisen hyvin
kulmautuneet eturaajat, erinomainen lantio-osa, hyvä luusto ja käpälät, hyvä turkin laatu, liikkuu kovin avoimesti takaa,
korkea häntä liikkeessä, käyttäytyy iloisesti. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. EH 3. Maskulin hane av stor storlek, fint huvud
med bra könsprägeln, lagom stop, korrekt bett, något brant skuldra, bra bröstkorg och rygg, ineffektivt steg, parallel fram
och bak, kunde visa mer attityd. Savonlinna 8.7. Jouko Leiviskä. EH 1. Hieman kookas, erinomaiset mittasuhteet
omaava, erittäin kauniissa kunnossa esitetty, riittävä kaula, suorahkot lavat häiritsevät ylälinjaa, erittäin kauniit silmät,

kaunis uroksen pää, tilava tiivis runko, jyrkkä lantio jonka vuoksi korkealla kannettu häntä, korkeahkot kintereet, hyvä
turkin laatu, askel voisi olla tehokkaampi, esiintyy ja esitetään erinomaisesti, erinomainen temperamentti. Pielavesi 27.8.
Paula Rekiranta. VAL ERI 1 PU2. Kookas, tilavarunkoinen uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä kuono-osa,
tummat silmät, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, hyvä matala kinner, oikea turkin laatu, trimmausjälki
voisi olla siistimpää, liikkuu melko hyvin, oikea luonne.
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: Marttila 8.4. Tarja Hovila. AVO H. Kookas, vahvarakenteinen maskuliininen uros, jolla on hyvän mallinen
pää ja hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, etukulmaukset saisivat olla voimakkaammat, hyvä runko, luusto ja raajat, hieman
litteät käpälät, vahva selkä, riittävästi kulmautunut takaosa, hyvä hännänkiinnitys, saisi liikkua pidemmällä askeleella,
miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. AVO EH 2. Very solid head, masculine, good
bone, strong in the body, topline should be better, could be better balanced for the size, a bit narrow in front. Kuopio 5.8.
Annukka Paloheimo. AVO EH 2. Melko pitkä, vahvaluustoinen, kookas, kauniit silmät, hieman voimakas kallo, hyvä
purenta, hyvät huulet, korvat ja kaula, eturaajat saisivat olla suoremmat, hyvä rintakehä, pitkähkö lanne, hyvän laatuinen
karva, erinomainen luonne, tasapainoiset liikkeet, kauniisti esitetty. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. AVO EH 3.
Excellent bite and temperament, lacks refinement of head, would like him smaller and shorter on back.
COCKHILL VALIANT PRINCE 51684/04 s.24.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Made In Heaven kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. NUO ERI 2 PU3 VASERT. Mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, kookas,
hyvä pää, näyttävä kaula, hyvät raajat, hyvät käpälät, liikkuu hyvin, käyttäytyy mallikkaasti. Joensuu 28.5. Gert
Christensen, Tanska. NUO ERI 2 VASERT. 21 months, masculine head, scissor bite, good stop, brown eyes, well set ears,
good neck and topline, a little slopy croup, good body, sufficiently angulated in front, well angulated in rear, good bones,
the front movement could be better, moves well, a little curly coat.
COCKHILL VISITING RIGHTS 51683/04 s.24.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Made In Heaven kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. NUO EH 3. Roteva, hyvät mittasuhteet, käpälät saisivat olla tiiviimmät,
hieman voimakas kallo, hyvä purenta, kuono voisi olla hieman pidempi, erinomainen karvan laatu, voimakas rintakehä,
hyvin kulmautunut takaosa, samoin edestä, laskeva ylälinja, etuliike saa vielä tasaantua, erinomainen luonne, kauniisti
esitetty. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. NUO ERI 1 PU4 VASERT. Excellent temperament, bite and body,
would like more refined head, needs training.
COCKHILL WILD BONFIRE 31304/06 s.27.03.2006 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Cockhill
Made In Heaven kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Jyväskylä 18.11. Carlos Fernandez Renau, Espanja. PEK 1 KP VSP-pentu. Promising puppy, masculine,
nice head, neck and shoulders, could be a fraction shorter in loin, and I hope he will not grow any more.
COCKHILL YOGI THE BRISK 33112/05 s.29.04.2005 i. Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Only You kasv. Jorma
Leinonen
Näyttelyt: Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. JUN EH 3. Strong masculine head but very prominent eyes, good front,
good chest, nice topline but he is very weak behind, especially at the hock and this shows in his movement. Kajaani 29.4.
Marjo Jaakkola. JUN EH 1. Erinomainen tyyppi, selvästi urosmainen, hyvät pään mittasuhteet, kaunis kaula ja ylälinja,
eturinnan tulee kehittyä, sopiva luusto, rintakehän tulee vielä pyöristyä, sopivasti kulmautunut takaosa, liikkuu hyvällä
askelpituudella, miellyttävä luonne. Oulu 13.5. Ritva Raita. JUN EVA. Tyypillinen flex-hökeltäjä jonka liikkeitä ei voi
arvostella, voimakas uroksen pää, vähän pitkärunkoinen, riittävät kulmaukset. Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen,
Tanska. JUN ERI 1 PU1 SERT. 13 months, slightly long in body and still needs to mature but with many good points,
masculine head with good expression, would prefer tighter lips, excellent neck, shoulder, topline and hindquarters, correct
topline and lovely coat and colour, moves with drive, needs to settle in front, good bone and feet. Haapajärvi 12.8. Leila
Kärkäs. KÄY EH 1. Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla turhan voimakas pää, vahva kallo ja pyöreyttä vaaleissa
silmissä, hyvä kallo ja ylälinja, ikäisekseen riittävä runko ja eturinta, tasapainoiset sopivat kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä
karvan laatu, miellyttävä luonne. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. KÄY ERI 1. 17 months, very nice in type, good size,
masculine head, must become a bit more dryer in lips and throat, correct bite, good reach of neck, bit long in loin, enough
forechest, angulations in front and rear in harmony as well as the movement. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia.
KÄY ERI 2. Good type, good head, nice neck, good topline and quarters, a sound dog. Kemi 25.11. Saija Juutilainen.
KÄY EH 1. 19 kk, vauhdikas ja vallaton nuori mies, jolla erinomainen sukupuolileima ja lihaskunto, hyvät rungon
mittasuhteet, oikealinjainen pää, mutta vielä kovin löysänahkainen, vahva purenta, silmäluomet saavat tiivistyä, kaunis
kaula ja ylälinja, olkavarsi voisi olla viistompi verrattuna voimakkaasti kulmautuneeseen takaosaan, runko saa vielä
kehittyä, mutta rintakehän pituus on hyvä, vahvat käpälät, erinomainen karvan laatu, liikkuu vauhdikkaasti riittävällä
askelpituudella, mutta liikkeissä vielä nuoren koiran löysyyttä, kauniisti esitetty, hyvä luonne.
CORRALET INDIAN SAVAGE Arg & Ury Mva Ury JMva MV-05 50121/06 s.27.10.2002 i. MV-00 Kans & A & GB
& Hu & E Mva Quettadene Keeping Faith e. Corralet Winther-In-Lonve kasv. Juan Membrado Polo, Espanja
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. VAL ERI 1 PU1 SERT ROP. 3½ years old red dog, an exquisite
dog, fantastic profile, well chiselled masculine head, the only thing to notice is a bit wet eyes, scissor bite, fantastic neck,
perfect shoulder, excellent forechest, excellent well developed short body, perfect loin and tailset, super hindquarters,
fantastic coat and grooming, moves with drive and energy, true merry cocker, a pride to his owner. Lahti 22.4. Peter

Beyersdorf, Saksa. VAL ERI 1 PU2 VACA. Harmonish aufgebaude Rote, in sehr gute Grösse, sehr schöne Kopf mit
richtige Schnitt und Ausdruck, sehr gut Halslänge, quadratische Gebaude, beste Winkelungen, bewegt sich flüssig, in der
Hinterhand nicht immer ganz parallel, freundliches Verhandlung in der Ring. Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. VAL
ERI 2 PU3. Typical dog with nice outline, attractive head, good neck and shoulders, good bone and neck, not moving at his
best today. Rauma 20.5. Jorma Silta. VAL ERI 1 PU1 ROP. Mittasuhteiltaan oikea, komeapäinen uros, kuiva hyvä kaula,
voimakas syvä rintakehä, riittävä luusto, samoin kulmaukset, kaunis turkki, liikkuu pitkin taka-askelin. Sauvo 27.5 . Vera
Smirnova, Viro. VAL ERI 1 PU1 ROP. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis punainen uros jolla hyvä pää, kaunis ylälinja,
riittävästi kehittynyt runko, hyvä etu- ja takaosa, vapaat liikkeet, hyvä turkki. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia.
VAL ERI 1 PU1 ROP. Quality golden dog with balanced head and clean expression, strong neck with excellent angulations
front and back, excellent spring of rib and width of quarters, deep body, good legs and feet, excellent tailset, moved straight
with width and good topline, some teeth need cleaning. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL ERI 2. Mycket vacker
helhet och balans, vackert uttryck, önskar kraftfullare nosparti, utmärkt förbröst, vacker hals, bra benstomme, välformad
kropp, stark länd, välansatt svans, utmärkt vinklad bak, något brant skuldra, härlig pälskvalitet, stark rygg, rör sig utmärkt
bak, kunde vara fastare fram, glad dock kunde visa sig med mer viljan. Tuuri 17.6. Rune Fagerström. VAL ERI 1 PU1
VSP. Erinomainen tyyppi ja koko, erinomaiset mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, hyvä täyteläinen kuono-osa, pään linjat
saisivat olla yhdensuuntaisemmat, oikean malliset silmät, kaunis kaula joka liittyy hyvin lapoihin, hyvä eturinta,
tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, rintakehä saisi olla täyteläisempi ja syvempi alaosastaan, hyvä lanne,
erinomainen lantio, hyvät suorat raajat, hieman pehmeät välikämmenet, erinomainen luusto, hyvä karvan laatu, kaunis
karva, oikea ylälinja, edestä voisi liikkua pidemmällä askeleella, muuten liikkuu erinomaisesti, hieno kokonaisuus, kiva
luonne. Salo 8.7. Leila Kärkäs. VAL ERI 1 PU3. Erinomainen kokonaisuus, tiivis hyväluustoinen ja -rakenteinen uros,
hyvä pää ja ilme, liikkuu muuten hyvin mutta etuliike jää hieman voimattomaksi, erittäin kaunis karva, hieman luisu lantio,
miellyttävä käytös. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. VAL ERI 1 PU1 ROP. Top class dog in type and outline and
balance, I like his carriage, good bone and front and feet, good distance between front legs, very charming colour, excellent
body shape and substance, excellent angulations and tailset, moves well with typical action. Kuopio 5.8. Annukka
Paloheimo. VAL ERI 2 PU3. Erinomaiset mittasuhteet ja rintakehä, tasapainoinen pää, purenta ok, hyvä eturinta, vahva
rintakehä, hyvä lantio, takakulmia voisi olla hiven lisää, hyvän laatuinen karva, etuliike voisi olla sulavampi, kaunis
kokonaisuus. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP. Very good head, excellent
temperament and show condition. Raisio 13.8. Lena Eskills. VAL ERI 1 PU2. Tre årig maskulin hane av utmärkt
proportioner, maskulint huvud med vackert uttryck, bra läppe linje, knappt bett, vacker nacke, rygg och kors, vällagd
skuldra men något rak överarm, välvinklad bak, korrekt pälskvalitet, rör sig med tillräckligt steg från sidan, parallelt fram
och bak, trevligt temperament. Hyvinkää 17.9. Marjo Jaakkola. VAL ERI 2 PU2. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme,
kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, erinomainen luusto, hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu
hyvällä askeleella, kaunis turkki. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VAL ERI 2 PU3 CACIB. Beautiful male,
very nice expression, good proportions, good angulations, quite good front, good ribcage, short and wide loins, good croup,
excellent joints, well balanced dog, elegant topline, moves well.
CRAB APPLE’S APPLE THIEF 19861/05 s.25.02.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Jva Raccoon’s
Hip Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen
Näyttelyt: Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvä ilme, hieman
korkea otsa, riittävä luusto, hieman suorat olkavarret, hyvä selkä ja takaosa, erinomainen turkin laatu, liikkuu ja esiintyy
iloisesti. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. JUN ER 1 PU4 VASERT. 15 Monaten, Gebiss korrekt, Kerper stark,
Kopflinje gut, gutes Winkelungen, gutes Bewegungen. Kotka 30.7. Dianne Besoff, AustraliaJUN ERI 1. Strongly built
male, little large for me, well developed head, strong band, well bodied, firm and masculine hindquarters, firm topline, well
fit tail, beautifully coated, correct texture, lovely temperament, active and merry, moves wide behind, straight in front.
Luumäki 27.8. Markku Santamäki. NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä, hyvä
pää, pitkä kaula ja hyvä ylälinja, vahva luusto, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä runko, reippaat liikkeet, käyttäytyy iloisesti,
hauska väritys. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. NUO EH 2. Hane av bra storlek, något kraftig skalle och lite löst
halsskinn och tunga läppar, vacker hals, stark rygg, bra bröstkorg, borde ha kraftigare benstomme, ej helt raka framben, bra
bakvinklar men något bakhög i rörelse, bra pälskvalitet. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. NUO H. Hyvän kokoinen,
hyvin kehittynyt uros, jolla erinomainen sukupuolileima, oikean mallinen voimakas pää, hieman turhaa kaulanahkaa,
otsapenger ei saa vahvistua, punaiset vilkkuluomet häiritsevät hieman ilmettä, riittävä kaula, niukasti kulmautunut edestä ja
takaa, erinomainen rungon tilavuus ja voimakas luusto, saisi liikkua paremmalla askelmitalla etenkin takaa, erinomainen
turkki ja luonne.
GRAWFORD GENTLE GEEZER 34432/03 s. 24.5.2003 i. Lynwater Pole Star e. Grawford Gand Diva kasv Teija
Poikolainen-Däuber
Toko:
HYVINKÄÄ 19.8.2006

POUTANEN KAISA

ALO1

HELSINKI 23.9.2006

HARJULA OSSI

ALO1

173,5
179

HELSINKI 1.10.2006

BLOMQVIST KARI

ALO2

155,5

KANGASALA 14.10.2006

SANTAMÄKI RAINE

ALO1

170

KIRKKONUMMI 25.11.2006

HAGSTRÖM REIJO

AVO3

131

KOTKA 2.12.2006

MUJUNEN SALME

AVO3

118

CRAWFORD SWEET SOPRANO 26800/06 s.29.03.2006 i. Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Crawford Sweet
Chocolate kasv. Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. PEK 1 KP ROP-pentu. Erittäin lupaava, sopusuhtainen pentu, jolla erinomainen
ilmeikäs pää ja hyvä leveä purenta, erinomaiset etukulmaukset, samoin myös takaa ja hyvin kiinnittynyt häntä, esitetään

erinomaisessa kunnossa. Jyväskylä 18.11. Carlos Fernandez Renau, Espanja. PEK 2 KP. Nice dog, I like his head and
body proportions, but he could be a little better angulated both ends, on the move he could be more little enthusiastic.
CUCCIOLANDIA CASTORE 10705/06 s.20.12.2005 i. JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Jewel kasv. Heli Lindholm
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN H. Good skull and muzzle, good bone and feet, well
made ribcage, would prefer more angulation to forehand and more level topline.
CUCCIOLANDIA IKARO 10704/06 s.20.12.2005 i. JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Jewel kasv. Heli Lindholm
Näyttelyt: Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . PEK 3 KP. Correct type and balance, compact body, nice head, could have
more parallel lines, could have better bite, correct topline, excellent volume of body, correctly angulated, moves ok, correct
temperament.
DELICHON BLAZINGFLAME 46981/03 s.02.11.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Delichon Avalanche
kasv. Kati Härkönen
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. AVO EH. 2½ year old blue roan dog of very good type, masculine
head, a bit long muzzle, scissor bite, nice neck set into well laid back shoulders, nice forechest, well developed body, a bit
long and sloping in loin, good hind angulation, a bit out of coat, needs a bit self-confidence which makes him move a bit
tight.
DOUBTLESS BLACK PETRS CZ JCH CLP/AC/31708/04 s.25.01.2003 i. Charbonnel Star Wars e. Doubtless Mad
Mosquito kasv. Petr Studenik, Tsekki
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL ERI 4. Mycket vacker helhet och balans, fint uttryck, kunde ha lite
mer nosparti, bra hals, utmärkt förbröst, utmärkt kropp och länd, kort bröstben, bra benstomme, tillräckligt vinklad bak,
brant skuldra, utmärkt päls, bra muskulatur, stark rygg, rör sig utmärkt bak, bra framsteg dock något stelt, bra resning.
EBEN’S MAKE ME SMILE 40697/05 s.11.08.2005 i. Lv & Rus Mva LvV-98 Waterwood The Diplomat e. Kans & Fin &
Lv & Rus Mva Margate Carte Blanche kasv. Eva Bensky
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. PEN. Välskurit huvud med trevligt uttryck, behöver ännu bredda
i sitt nosparti, välmarkerad bröstben, bröstkorgen behöver djupna, mycket bra hals, utmärkt proportioner samt kors, goda
vinklar bak, rör sig med mycket bra steg fram, något underställd bak, utmärkt pälskvalitet. Kellokoski 3.6. Sandy Platt,
Iso-Britannia. JUN ERI. 10 month old golden dog with lots to like, good angulation, legs and feet, short body with good
width of quarters and sweep of stifle, for me needs to be more masculine at this age, moved okay when settled, sound and
straight, well handled.
EIRENESELENE 22278/05 s.10.03.2006 i. Fin Jva Carrier Bestseller e. Sugarvalley Queer In Head kasv.
Näyttelyt: Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. JUN EH 2. Typical head, nice ear placement, good shoulder, strong chest,
this dog is weak at the loin which gives him a slack hind action. Oulu 13.5. Ritva Raita. JUN H. Ilmava juniori, hyvä
ilmeikäs pää, etuasentoiset lavat, pystyt olkavarret, takakulmaukset paremmat, miellyttävä luonne, liikkuu löysästi edestä
eikä oikein ota taka-askelta. Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. JUN EH 3. 14 months, a long way to
go, needing chest and depth and firmer more steady movement, sweet head and expression, good neck and shoulder but
would like more elegance and poise on the move, rather long in loin, would prefer more angulation in hindquarters, good
coat and temperament. Keminmaa 22.7. Harri Lehkonen. JUN EH 2. Keskikokoinen, vahvaluustoinen uros, hieman
takaluisu kallo, hyvä kuono, lavat voisivat olla viistommat, ikäisekseen hyvä runko, kaunis turkki, esiintyy reippaasti, saisi
liikkua ryhdikkäämmin. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. NUO H. 18 months, quite big on size, masculine head, incisivi
of the upper jaw placed a little irregular, long ears well set, good topline, missing forechest and is a bit short in upper arm,
still slightly weak in pasterns, I prefer a bit more knee angulation, narrow in croup and hindquarters, slightly open in
elbows, which is also shown in movements, too good food condition.
ELMERS GOLDMINE JUNIOR JACK 24546/04 s. 2.5.2004 i. Flyers After Math e. Teacon Unclouded kasv. Helena
Partanen
Toko:
VAASA - VÖYRI 25.3.2006

KINNUNEN VEIJO

ALO3

139,5

KRISTIINANKAUPUNKI 21.6.2006

KURTTI JUHA

ALO0

95

NÄRPIÖ 9.8.2006

STÉN ILKKA

ALO0

85

VAASA 18.8.2006

MUJUNEN SALME

ALO3

134

ELMERS GOLDMINE KARATE-KID 35911/04 s.17.07.2004 i. Flyers After Math e. Janet Bleper’s kasv. Helena
Partanen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. KÄY H. Mycket vackert huvud och uttryck, mycket bra hals,
behöver ännu utvecklas i förbröst och bredd, utmärkt längd på bröstkorgen, god överarmsvinkel, ger ett något högställd
intryck, utmärkt kors, något höga hasor, rör sig parallelt med mycket bra steglängd, pälsen hade behövt en bättre trimming,
förstör helhetsintrycket, utmärkt pälskvalitet och temperament. Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. KÄY ERI 1. Typical
head, I’d like a bit more neck, good general outline, good deep chest, his movement is well balanced but a bit weak behind,
coming from the hock. Alajärvi 6.5. Leila Kärkäs. KÄY H. Hyvät mittasuhteet mutta kokonaisuutta häiritsee voimakas ja
paksu karva jossa on myös takkuja, hieman lyhyt ja pyöreä kallo, hyvät kulmaukset ja luusto, hyvä runko, hyvät
yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, sivuaskel saisi olla voimakkaampi, miellyttävä luonne. Pietarsaari 16.7. Saija
Juutilainen. KÄY ERI 2 PU3. 2-vuotias, mittasuhteiltaan, luonteeltaan ja olemukseltaan hyvin miellyttävä, tyylikäs pää,
riittävän tummat silmät, kuono-osa saa tulla vielä täyteläisemmäksi, purenta saa leikata paremmin, vahva kaula, tilava

runko, eturinta saisi kehittyä, hyvä vahva lanne, hieman jyrkkä lantio ja hieman korkea hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut
edestä ja takaa, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvällä voimalla ja riittävällä askelpituudella, vielä hieman korkea
etuaskel, oikea luonne. Maalahti 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. KÄY H. Charmigt uttryck, ganska bra proportioner på
huvudet men inte korrekt bett, normalt skulderläge, kraftig bröstkorg, normala vinklar bak, något underställd, kunde vara
mer musklad över ryggen, ännu något outvecklad i pälskvalitet, acceptabla rörelser, behöver mer ringträning, visar ett
utmärkt cocker temperament.
ELMERS GOLDMINE MAD MAX 46238/05 s.17.09.2005 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay Duchess
kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. PEK 2. Very mature for his age, but a bit loose on body which gives him a
bit roll, topline could be better, also the stifle, good front. Rovaniemi 24.6. Claudio de Giuliani, Italia. JUN EH 1. Right
size and type, good expression, ears set too low, enough compact body, most round in topline, right tail carriage, enough
coat for age, enough rear angulation, right coat and colour, enough parallel in moving. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila.
JUN H. Hyvin kehittynyt, hyvän tyyppinen maskuliininen uros, päässä turhan korostuneet otsaluut, hyvä kuonon pituus ja
vahvuus, hieman pitkärunkoinen, hyvä kaula ja erinomainen runko, erittäin hyvä luusto, hieman niukasti kulmautunut
edestä, hyvin takaa, oikea turkin laatu ja hännänkiinnitys, liikkuu melko hyvällä askelpituudella, miellyttävä luonne, liian
pitkä lanneosa.
ELMERS GOLDMINE MIXED COLOURS 46239/05 s.17.09.2005 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay
Duchess kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Lammi 22.7. Markku Santamäki. JUN EH 1. Rungon mittasuhteiltaan korkeuttaan pidempi, oikea ylälinja,
vielä hieman pehmeä selkä, riittävän vahva, miellyttäväilmeinen pää, tummat silmät, hyvä kaula, sopusuhtainen luusto,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy luottavaisesti ja liikkuu hyvin, runko vaatii vielä aikaa kehittyäkseen.
Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. JUN EH 2. Hyvän kokoinen, maskuliininen junioriuros, voimakas pää, vielä
hieman takaluisu kallo, aavistuksen pyöreät silmät, hyvä kaula, olkavarsi voisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta
selvempi, runko vielä hieman kapea, hyvin kulmautunut takaosa, hieman korkea kinner, sivuliikkeet kevyet ja
maatavoittavat, edestä liikkuu hieman leveästi, erinomainen turkin laatu, kaipaa vielä kehätottumusta.
EMBA’S MR BLACK MAGIC BOY S61615/2005 s.19.09.2005 i. Emba’s Mr Oboy Chocolate e. Vignett’s Moon Spirit
kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö 23.9. Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. JUN ERI 2 VASERT. Quite a pleasing overall type, a little
coarse in head and skull, very nice eye, rims tight, very good neckline into shoulder and very good topline and tailset, well
bodied, could have more bone, movement quite sound and he is a lovely specimen of the breed.
EMBA’S MR SHINING ROMEO 39785/04 s.21.05.2004 i. S Mva Backhill’s Garibaldi e. Emba’s Miss Rosa Munda
kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. NUO EH 3. Very strong dog, a bit too heavy all over which gives him
some looseness on the body, nice head and eye, front ok but his hind action is very close. Pietarsaari 16.7. Saija
Juutilainen. AVO H. 2-vuotias, erittäin hyvän sukupuolileiman omaava hyvärunkoinen ja -luustoinen, jolla
voimakastyyppinen pää, hieman korostuneet poskiluut, vahva purenta, kuono-osa saisi olla pidempi, kauniit tummat silmät,
hyvä kaula, riittävä eturinta, viisto lapa ja voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, olkavarsi turhan pysty mikä vaikuttaa
liikkeeseen, turhan jyrkkä lantio, liikkuu hieman vinossa ja pyrkii astumaan ristiin, etuliikkeet saavat vielä tehostua,
erinomainen karvan laatu, maltillinen esiintyminen. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. KÄY EH 2. Kookas vankka uros, jolla
vähän karkea kallo, ilmekin voisi olla parempi, hyvä purenta, turhan paljon kaulanahkaa, eturakenne melko suora ja
takakulmaukset ovat paremmat, liikkuu vähän ahtaasti takaa.
EMMABODA DUNLOP 11760/05 s.19.12.2004 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga Kilponen
Näyttelyt: Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. NUO H. 20 kk, mittasuhteiltaan ja kooltaan erinomainen uros, joka tällä
hetkellä vielä kovin kesken kehityksen, rungoltaan vielä kapea, kaunisilmeinen pää, alaleuka saisi olla vahvempi ja kuonoosa saa vielä täyttyä, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta, hyvä kaula ja ylälinja, liikkeet saavat vielä
tehostua joka suunnasta katsottuna, liike tänään takaa leveä, edestä korkea-askeleinen, mukava luonne, lupaava karvapeite,
nuorukainen tarvitsee vain aikaa. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. NUO EH 3. 21 months, quite big in size, masculine
head, correct bite, is missing forechest and could have better angulation in front and rear, excellent brisket, good feet, bit
weak in pasterns, which is also shown in the movements, slightly spread feet, a bit short in movement.
EMMABODA MEGA MAX Fin Mva 36231/02 s.26.07.2002 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga
Kilponen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. VAL EH. Maskulint huvud med utmärkt proportioner, utmärkt
hals, välvinklad överarm, utmärkt välutvecklad bröstkorg, utmärkt proportioner och benstomme, välvinklat bakställ, något
kohasig, tappar lite över korset i rörelse, skulle vilja se honom gladare, utmärkt pälskvalitet, trevlig helhet. Oulu 7.10. Rita
Reyniers, Belgia. VAL ERI 1 PU3 VACA. 4 years, excellent representative of the breed with good proportions in head and
body, expressive head, correct bite, excellent topline and forechest, very well angulated, while standing slightly in-turned
hocks, which improves in the movement, in front not totally stable. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. VAL ERI 3.
Sopusuhtainen vankka uros, mutta liikkuu riittävin askelin, vähän voimakas kallo, hyvä ilme ja purenta, mutta vähän liikaa
kaulanahkaa, hyvä ylälinja, hyvin kiinnittynyt häntä, tahtoo seistä vähän takaraajat pihdissä, mutta liikkeessä tasapainoinen.
FASHION SHOW OF BLACK MIRAGE Fin Mva 11693/05 s.17.05.2004 i. Kans & Fin & Hu Mva Madman’s Return
of Black Mirage e. Hu JMva Hu Mva Classic Mode of Black Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari

Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. NUO EH 3. 22 months old black dog of very good type, masculine
well chiselled head with excellent expression, dark eyes, scissor bite, nice neck setting to well laid shoulders, nice forechest,
would like to see him a bit higher on his legs, well developed body, compact, excellent loin and hindquarters, good bone,
happy free mover but needs more power in front, a bit narrow behind, well presented. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf,
Saksa. KÄY ERI 1. Harmonisch aufgebaut in richige Grösse, typischer Kopf, sehr gute Halslänge, quadratisch Gebaude,
korrekte Winkelungen, temperamentvolle Bewegung, bestes Verhalten in Ring. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. NUO ERI
1 PU3 SERT. Pienehkö, erittäin hyvän tyyppinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä ilmeikäs pää, kaunis ylälinja, hyvä luusto
ja kulmaukset, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, iloinen hännänheiluttaja. Helsinki 20.5. Leila Kärkäs. KÄY ERI 1 PU1
SERT FIN MVA CACIB VSP. Erinomainen tiivis kokonaisuus, kaunisilmeinen hyvä pää, erinomainen kaula ja ylälinja,
tasapainoinen hyvä rakenne ja luusto, kauniit hyvät liikkeet, alati iloisesti heiluva häntä, hyvä karva, todella miellyttävä
kokonaisuus. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. KÄY ERI 1. Happy compact black dog, soft expression and
good depth of muzzle, excellent neck and shoulders, good rib and quarters, excellent tailset and happy tail action, moves
soundly with enthusiasm. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VAL ERI 4. Well balanced head, lovely eye
and expression, strongly constructed ribcage, level topline, powerful loin, well turned hindquarters, correct set on and
carriage of tail, very merry mover.
FASHION STYLE OF MARY UA.UKU.007970/05 s.07.04.2005 i. Rus Irene’s Newtone e. Sonys S Almaznogo Ostrova
kasv. M Gvozdeva, Ukraina
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN EH. Elegant, välbalancerad, utmärkt nosparti, behöver utvecklas i
skallen, fina ögon, vakcer hals, utmärkt benstomme, bra kropp för åldern, tillräcklig förbröst, harmoniskt vinklad fram och
bak, utmärkt päls, rör sig med bra steglängd, behöver bli fastare fram, behöver mer självförtroende och vara lite gladare.
FILIP BLEPER’S PL Mva PKR.VIII-13952 s.05.11.2003 i. C’est Si Bon Oskar de la Renta e. Whistle Bleper’s kasv.
Tatiana Kasjan, Puola
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. KÄY ERI 1. Mycket vacker balans och helhet, elegant och kraftfull,
välformat huvud, vackert uttryck, kraftigt nosprti, stark hals, bra förbröst, mycket god benstomme, brant skuldra, välvälvd
bröstkorg, något kort bröstben, välvinklad bak, brant kors, mycket vacker päls, utmärkt rygg, utmärkt sidarörelser, aning
brett fram, utmärkt resning och temperament.
FINEMOON FAIR WARNING 47792/05 s.19.06.2005 i. Raccoon’s The Wonderboy e. Kans & Fin & Ltu Mva
Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN EH. Mellanstor, kompakt, välbalancerad, fint uttryck, välutfyllt
nosparti, behöver utvecklas i skullen, tillräcklig hals, brant skuldra, utmärkt förbröst, bra ben och tassar, välvälvd bröstkorg
dock något kort, välvinklad bak, något brant kors, bra päls, rör sig utmärkt bak, alltför ostabil fram, härligt temperament.
Raisio 13.8. Lena Eskills. JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. 13 månader, juniorhane av utmärkt storlek, typ och proportioner,
mycket elegant helhet, maskulint huvud med härligt uttryck, välutvecklad skalle, lagom nosparti, korrekt bett, vacker
läppelinje, korrekta öron, vackert välvad nacke, bra rygg och kors, välvinklad, fin volym i bröstkorgen och förbröst, bra ben
och tassar, rör sig med bra steg från sidan, ännu något löst fram, visar sig med bra attityd.
FINEMOON SECOND SIGHT Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 44352/02 s.04.10.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est &
S(n) & N Mva EstV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Kans & Fin & Ltu Mva Finemoon Worldwide Love
kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Raisio 13.8. Lena Eskills. AVO EH 1. Snart 4-årig hane av utmärkt storlek och proportioner, maskulint huvud
där jag önskar bättre linjer och allt igen bättre längd, knappt bett, skuldran kunde vara bättre tillbaka lägd, bra rygg och kors,
fin volym i bröstkorgen, normalt vinklad, bra ben och tassar, rör sig med bra steg från sidan, parallelt fram och bak, bra
pälskvalitet. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. VAL ERI 2 PU2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen uros,
kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdenmukaisemmat, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis runko,
hyvä karvapeite, liikkuu ja esiintyy hyvin.
FINEMOON SPECIAL FLIRT Fin Mva 44354/02 s.04.10.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01 V01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Kans & Fin & Ltu Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. VAL ERI 4. Maskulint uttryck, utmärkt proportioner i huvudet,
mycket bra hals, välvinklad överarm, välutvecklad bröstkorg med bra djup och längd, något brant kors, utmärkt proportioner
och benstomme, välvinklat bakställ, rör sig parallelt med långa effektiva steg, håller sina linjer väl i rörelse, utmärkt
pälskvalitet. Salo 8.7. Leila Kärkäs. VAL ERI 2 PU4. Erinomainen kokonaisuus, lanneosaltaan hieman pitkä, hyvä
rakenne ja luusto, erinomainen eturinta ja runko, liikkeessä etuosa painuu hieman, muuten hyvät liikkeet, hyvä karva ja
miellyttävä luonne. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. VAL ERI 3. Strong masculine male, head elegant enough, could
have more parallel lines, nice neck, straight topline, loin short enough, a bit high tailset, correctly angulated, could show
him better in movements.
FINNSTONE’S CAREER OF GOLD 10283/04 s.23.10.2003 i. Fin & Rus & Est Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e.
Margate Take Your Pick kasv. Pia Heikkinen
Näyttelyt: Jaala 1.5. Jorma Silta. AVO EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen uros, sillä on oikea uroksen
pää, hyvä selkä, riittävä rinnan syvyys, eturinta saisi olla voimakkaampi, voimakas hyvä luusto, riittävät kulmaukset,
etukäpälät hieman ulkokierteiset, hyvä turkki ja luonne, liikkuu oikein, sekä koira että ohjaaja tarvitsevat kehätottumusta.
FLYERS HOMER 41944/06 s.30.03.2006 i. Est JMva Flyers Proud To Be Me e. Flyers Soul Sister kasv. Paula Saarinen

Näyttelyt: Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. PEK 1 KP VSP-pentu. Tasapainoisesti kehittynyt punainen urospentu, oikeat
pään linjat ja mittasuhteet, hyvä selkä, oikea-asentoiset raajat sopivin kulmauksin, liikkuu hyvin.
FLYERS INDIE TAN 35931/06 s.21.04.2006 i. Flyers Tan Legacy Me e. Flyers Yes I’m Tan kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. PEK 2 KP. Tasapainoisesti kehittynyt black and tan pentu, jalo pää, vahva
selkä, tilava rintakehä, oikea-asentoiset raajat, liikkuu hyvin.
FLYERS KICK BACK Fin Mva 33982/03 s.11.04.2003 i. N & S(n) Mva Caperhill Missing Link e. Flyers All Right kasv.
Paula Saarinen
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Kookas, erittäin tyylikäs, vahva urosmainen
pää, näyttävä huulilinja mutta jo liioiteltu, erinomainen ylälinja, hyvä luusto, voimakkaasti kulmautuneet takaraajat ja
näyttävät liikkeet. Rauma 20.5. Jorma Silta. AVO ERI 1 PU2. Mittasuhteiltaan moitteeton, voimakasrakenteinen komea
uros, hyvä uroksen pää, erittäin hyvä ylälinja, voimakas syvä rintakehä, vahvaluustoiset riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä
turkki ja luonne, liikkuu oikein. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO ERI. Strong golden dog with good
body properties, including good forechest, rib and width of quarters, moved soundly and happily but with high tail carriage.
Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . AVO ERI 2. Strong masculine male, compact body, strong masculine head, excellent
expression, head lines parallel enough, straight topline, a bit high tailset, good volume of body, could have more laid back
shoulders, enough angulation behind, rib cage long enough, excellent temperament. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada.
AVO ERI 3. Large substantial gold dog that is too much dark for me, excellent coat condition, good neck and shoulder but
needs forechest and carries his tail too high. Laukaa 15.7. Markku Santamäki. AVO ERI 1 PU1 ROP. Kookas,
mittasuhteiltaan oikea, täyteläinen uroksen pää, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, hyvät raajojen kulmaukset, hyvät
liikkeet, hyvä turkki, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. KÄY EH 2. Strong
and powerfully built, masculine head, fair neck, would like a little more angulation to forehand, correct ribcage and bone,
strong loin, pelvis a little flat, sound happy mover, excellent coat and feathers. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. KÄY ERI
2. Luustoltaan ja mittasuhteiltaan kookas punainen uros, voimakas uroksen pää, tilava rintakehä, hyvin kulmautuneet
takaraajat, liikkuu hyvin, mutta liikkeessä pehmeä selkä, korkea häntä, erinomainen turkki.
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FLYERS MARCO POLO 36643/03 s.18.06.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Able-To-Win kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Keminmaa 22.7. Harri Lehkonen. AVO ERI 1 PU3. Keskikokoinen reippaasti esiintyvä uros, melko hyvä pää,
riittävästi kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet rungossa, hieman kihartuva turkki, terveet liikkeet. Tampere 6.12.
Jukka Kuusisto. AVO ERI 2. Tiivisrakenteinen punainen uros, kaunis ilmeikäs pää, jalo kaula, vahva selkä, hieman kapea
rintakehä, oikea-asentoiset takaraajat, polvikulmia saisi olla enemmän, liikkuu hyvin.
FLYERS PROUD TO BE ME Est JMva 14051/04 s.30.07.2003 i. N & S(n) Mva Caperhill Missing Link e. Leavenworth
None The Less kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO ERI. Quality black dog with good angulation, depth and
substance, stands on good legs and tight feet, good rib with short loin and wide quarters, excellent tailset, moved straight
and true with enthusiasm. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. AVO ERI 1. Happy sound black dog with big rib, moves
soundly, not in the best coat condition, but overall nice type. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. AVO ERI 2 PU2.
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, kaunis pää ja ilme, kaunis kaula, hyvä selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, vahva takaosa,
hyvä turkki, hyvät takakulmaukset, tehokkaat liikkeet. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO ERI 3.
Masculine well balanced head, strong jaws, good neck and shoulders, bone and feet, well made ribcage, strong loin, good
angulation to rear, good outline. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO ERI 2 PU4. Very nice type, good head
and eyes, good neck and shoulder, good quarters, balanced body, sound on the move. Helsinki 9.12. Christian Vantu,
Romania. AVO ERI 2. Beautiful shape, nice expression, too narrow front, good angulations, good ribcage, good loins,
good croup and quite strong joints, well balanced, moves quite well.
FLYERS SAY HEY 36416/04 s.21.02.2004 i. Kans & Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est & Esp Mva LtuV-04 Shavian
Hey Presto e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Köyliö 17.9. Vera Smirnova, Viro. AVO EH 1. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä luusto, hyvä pää, yksi
hammas ei ole linjassa, kaunis kaula, vahva selkä, hyvä runko, hyvä takaosa, luonne pitäisi olla varmempi, liike vapaampaa.
Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. AVO EH 3. Hyväluustoinen, pienehkö uros, kaunis ilmeikäs pää, hyvä selkä, löysät
kyynärpäät, eturaajat saisivat olla suoremmat, hyvät takaraajat, liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä, miellyttävä luonne.
FLYERS TAN LEGACY 31167/03 s.16.05.2003 i. Roamer’s Chocolate Heart e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . AVO ERI 3. Strong compact male, correct type of head, muzzle good
enough, excellent expression, head could be more elegant, correct topline, excellent volume of body, good angulation in
front and behind, moves with enough temperament. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO EH 4. Good
skull and foreface, nice eye and expression, forehand a little upright, good legs and feet, excellent ribcage, strong loin and
hindquarters, sound mover.
FLYERS YIPPO TAN 51876/04 s.07.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Flyers Fanny Tan kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. NUO ERI 2 PU3 VASERT. Nice type, size and proportions, good head,
correct tail and ear, good reach of neck, straight topline, good angulations front and rear, deep chest, moves ok, good
temperament. Helsinki 20.5. Leila Kärkäs. NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen vielä hieman kapearunkoinen uros,

hieman lyhyt ja takaluisu kallo, hyvä kuono, kulmakaaret saisivat olla korostuneemmat, hieman lyhyt kaula ja niukasti
kulmautunut etuosa, hyvä takaosa ja hännänkiinnitys, seisoessaan köyristää jonkin verran ylälinjaansa, liikkeessä selkä
asettuu hyvin, liikkuu muuten hyvin mutta edestä vielä kapea, melko hyvä karvan laatu, miellyttävä luonne, esiintyy hyvin.
Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. NUO ERI 2. Good type and outline and proportions, very solid head, full of
substance, good bone, good shape of the lips, length of the skull and muzzle should be more parallel, moves well but with
short steps. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. NUO EH 2. Komea, järeäluustoinen, hyvät mittasuhteet, hieman voimakas
kallo, kuono-osa voisi olla hieman pidempi, hyvä purenta ja huulet, hyvä eturinta ja vahva rintakehä, hyvä lantio, riittävät
takakulmaukset, hyvän laatuinen karva, hyvä liikerata joskin etujalka saisi ojentua hieman pidemmälle. Kuopio 6.8. Adolfo
Spector, Argentiina. NUO ERI 3. Excellent bite, body and temperament, lacks refinement in head. Helsinki 3.9. Sigrid
Jarmer, Itävalta. NUO EH 3. Typischer Rüde im gutem Format, kräftiger Kopf, sollte etwas mehr Stop haben, gute
Schulterlage, feste gerade Rücken, kräftige Knochen, Haarkleid in Showkondition, Vorne etwas weich im Gelenken im
Stand, Pfotenweit korrekt in der Bewegung, wobei die Vorderläufe etwas geworfen werden, gutes Temperament. Hyvinkää
21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. KÄY EH 3. Excellent nose, good eye shape and expression, correct head carriage,
would like more angulation to forehand, ribcage a little tight, strong back and loin, well turned hindquarters and set on of
tail, a little narrow all through. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. KÄY H. 2-vuotias, vielä hieman kesken kehityksen
oleva, mutta sukupuolileimaltaan oikea uros, oikean mallinen pää, johon toivoisin täyteläisemmän kuono-osan, hyvä kaula
ja ylälinja, niukasti kulmautunut olkavarsi, rungon ja eturinnan tulee vielä kehittyä, hyvin kulmautunut takaosa, hieman
pitkä lanneosa, liikkuu yhdensuuntaisesti mutta askelmitta voisi olla parempi, hieman pehmeä turkin laatu, hyvä väritys ja
luonne. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. KÄY ERI 3. Luustoltaan ja mittasuhteiltaan sopiva liver and tan uros, hyvä pää,
vahva selkä, oikea-asentoiset raajat, hieman matala rintakehä, liikkuu tehokkaasti, miellyttävä luonne. Helsinki 9.12.
Christian Vantu, Romania. KÄY ERI 3. Quite good shape, strong head and bones, should have straighter feet, medium
angulations, good ribcage, quite good loins, good croup, quite strong joints, moves well.
FLYERS YOU KNOW PMV-99 13276/96 s.15.07.1995 i. Leavenworth Paper Tiger e. Fin Mva Flyers Liquorice kasv.
Paula Saarinen
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. VET EH 1. Kauttaaltaan hyvin rakentunut, erinomaiset mittasuhteet ja
linjat, täyteläinen miellyttävä pää, turkin laatu ei enää paras mahdollinen, mutta riittävän runsas, innostuu jopa reippaaseen
raviin. Rauma 20.5. Jorma Silta. VET ERI 1 PU4. ROP-VET. Mittasuhteiltaan oikea, pirteä veteraani, hyvä pää,
moitteeton selkä, riittävä rinnan syvyys, eturinta hieman kapea, vahva luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja
liikkeet. Jämsänkoski 25.5. Natalija Nekrosiene, Latvia. VET ERI 1 ROP-VET BIS2-VET. 11 years old, in excellent
condition, well balanced, strong bones, nice head and expression, excellent topline, very well developed chest, good
angulations, excellent movement in his age. Kellokoski 4.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VET ERI 4. Cockery golden dog
who despite heavy coat looks well for his age, compact body and good angulations and strong bone, presents a square
picture, which we should all strive to achieve, rather sensitive of the stones but moves soundly, well handled. Tampere
10.6. Ligita Zage, Latvia . VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET BIS1 BIS1-VET. 12 years old male, excellent condition, very
well balanced, excellent type of head and expression, strong straight topline, excellent volume of body, very well angulated,
excellent mover for his age, nice temperament. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. VET ERI 1 PU2 VSP-VET. Very
handsome, compact, dark 11 years old, big rib, short back and lovely head piece, shows his age on his coat condition.
Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. VET ERI 1 ROP-VET BIS2-VET. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, hyvät
mittasuhteet, kaunis pää, hieman kapeneva kuono-osa, kaunis ylälinja, hyvä runko, hyvät takakulmaukset, hieman pehmeä
turkki, tehokkaat liikkeet. Köyliö 17.9. Vera Smirnova, Viro. VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET. Erinomainen tyyppi ja
koko, sopusuhtaiset kauniit ääriviivat, kaunis vanhan uroksen pää, kaunis ylälinja, hyvä runko ja raajat, hieman laineikas
turkki, hyvä luonne, liikkuu erinomaisesti, 12-vuotias erinomaisessa kunnossa oleva uros. Oulu 7.10. Rita Reyniers,
Belgia. VET ERI 1 ROP-VET. 11 years, still in good condition, excellent in type, correct bite, nice forechest, a bit short in
upper arm, nice angulation in hindquarters, well boned, good feet, slightly narrow in front, moves excellent. Hyvinkää
21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Good head, skull and muzzle, excellent nose, eye and
expression, clean neck and shoulders, good bone, excellent ribcage, short back, strong loin, well turned hindquarters, sound
mover. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. VET ERI 1 PU3 ROP-VET. 11-vuotias uros, joka liikkuu sivusta ja takaa
erinomaisesti, erittäin hyvä pää, kaulanahkaa on jo vähän liikaa, hyvä ryhti ja ylälinja, hyvin kiinnittynyt lapa, mutta lyhyt
olkavarsi, eikä aivan vakaa, erinomaiset takakulmat, esitetään hyvässä kunnossa.
FLYERS ZIM BEAN 33797/05 s.26.02.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. JUN ERI 1 PU4. Erinomaiset mittasuhteet ja linjat, täyteläinen hyvä pää,
hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin mutta askel voisi olla rennompi ja vaivattomampi.
Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN ERI 1 PU4 VASERT. Well balanced and very good temperament, head with
good proportions, good angulations in the forehand, very good in the backhand, good substance, very good movement, it’s a
merry cocker. Rauma 20.5. Jorma Silta. JUN ERI 1 PU3 SERT. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen nuori uros, riittävä
uroksen pää, hyvä selkä, valmis oikea-asentoinen rinta, voimakas yläluusto, riittävät kulmaukset, kaunis turkki, kiva luonne,
liikkuu oikein. Jämsänkoski 25.5. Natalija Nekrosiene, Latvia. JUN ERI 2. Good bones, a bit high on legs in this
moment, good head and expression, enough long ears, nice neck, good topline, enough deep chest, needs more forechest,
good shoulders, well angulated behind, free side movement, should be more reaching in front. Kellokoski 3.6. Sandy
Platt, Iso-Britannia. JUN ERI 1. Happy golden dog with width, strength and substance, good head, strong neck, well laid
back shoulder, would prefer more return of upper arm, good rib and quarters, excellent legs and feet, moves soundly and
straight with good tail action, well handled. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . JUN ERI 2. Good size and balance, nice
type of head, is parallel lines enough, excellent expression, correct neck, excellent topline, excellent volume of body, could
have more angulation in front, excellent in back, move enough straight, excellent temperament. Helsinki 9.6. Paul Stanton,
Ruotsi. JUN EH. Mycket vacker helhet och balans, elegant junior, mycket vackert uttryck, vackra ögon, fin pigment,
utmärkt nosparti, något fallande skalle, bra hals, härlig förbröst, bra ben och tassar, brant skuldra, välutvecklad och fast

bröstkorg, välutvecklad bak, utmärkt päls, behöver ett längre sted och stabilisera sig i frampartiet, visar sig väl. Pori 2.7.
Virginia Lyne, Kanada. JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Beautiful dog with bone and rib, pleases in head, wonderful long
ribcage, correct neck, would like him a little shorter in hock, lovely specimen. Laukaa 15.7. Markku Santamäki. JUN
ERI 1 VASERT. Erinomaiset mittasuhteet, näyttävät linjat, erittäin hyvä täyteläinen pää, upeat huulet, hyvä rintakehän
muoto, oikea-asentoinen lantio, hyvin kulmautuneet raajat, erinomaiset liikkeet, näyttävät takaliikkeet, hyvä turkki joka
kauniisti näyttelyyn laitettu. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. JUN ERI 1 PU4 VASERT. Erittäin hyvä tyyppi ja koko,
vahva luusto, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, pehmeä ilme, hiukan ulkonevat posket, kaunis ylälinja, erinomainen runko, hyvä
takaosa, kaunis turkki, tehokkaat liikkeet. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Hyvin kaunis
uros, erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, erittäin kaunis pää ja miellyttävä ilme, ihana kaula ja ylälinja, erinomainen
runko, raajat, luusto ja käpälät, oikea hännänkiinnitys, etuliikkeissä vielä löysyyttä, muuten erinomainen liikkuja, upea
turkki oikeata laatua, kauniissa näyttelykunnossa. Köyliö 17.9. Vera Smirnova, Viro. NUO ERI 1 PU2 SERT. Erittäin
hyvän kokoinen ja tyyppinen uros, hyvä luusto, erinomaiset rungon mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, vahva
selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä takaosa, kaunis turkki, tehokkaat liikkeet. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. NUO
ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP RYP1. 18 months, excellent type and size with good proportions, slightly sloping skull, dark
eyes, correct bite, typical outlines, excellent forechest and angulations, good coat and feet, moves in harmony with happy
tail carriage. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. NUO EH 1. Masculine head, good muzzle, strong jaws,
would like a little more angulation to forehand, excellent legs and feet, correct ribcage, strong loin, well turned hindquarters,
excellent coat and feathers. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. NUO ERI 2. Sopusuhtainen vankka uros, jota voisi vielä
laihduttaa, hyvä pää, hyvä ryhti ja ylälinja, hyvin kulmautunut ja liikkuu ripein askelin, hyvä purenta ja erinomaisesti
esitetty. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. NUO ERI 1 PU2 SERT CACIB. Lovely type, very good head and eye,
nice neck and shoulder, nice body and front, good hindquarters, very sound on the move from front and back, a merry
cocker with lovely tail action. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. NUO ERI 1 PU3 VASERT. Luustoltaan ja mittasuhteiltaan
erinomainen uros, kaunis ilmeikäs pää, lavat hieman edessä, hyvä selkä ja rintakehä, liikkuu hyvin, erinomainen turkki.
Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. NUO ERI 1. Beautiful male, very nice expression, good front, quite good
angulations on the front, good ribcage, quite short and strong loins, good croup, strong joints, well balanced dog, moves
quite well.
FRANCINI’S PENSIEROSTUPENDO 18547/04 s.18.07.2003 i. Francini’s Give Me Some e. Los Ombues Isabel kasv.
Angela Francini, Italia
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. AVO ERI 1 PU1 SERT FIN MVA ROP. Mittasuhteiltaan oikea, komealinjainen
voimakas uros, sillä on erittäin hyvä uroksen pää, kiinteä hyvä selkä, voimakas rintakehä, moitteettomat raajat, hyvä turkki,
luonne ja liikkeet. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO ERI 2. Quality blue dog with lovely head and soft
expression, good dark eye, super front construction with excellent rib spring and width through quarters, excellent
angulation behind with wide thigh and low hocks, good tailset, moved straight with drive, well handled. Mikkeli 29.7.
Harri Lehkonen. AVO ERI 2. Tyylikäs hyvänkokoinen uros, kaunis pää ja ilme, lavat voisivat olla viistommat, erittäin
hyvä takaosa, kaunis turkki, esiintyy ryhdikkäästi, liikkuu hyvin.
FRANCINI’S RUBACUORI Fin & Lv Mva 18546/04 s.10.07.2003 i. Francini’s Give Me Some e. Francini’s Liquirizia
kasv. Angela Francini, Italia
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. AVO ERI 1. 2,5 years old blue roan dog of excellent quality but to
the smaller side, nice masculine well chiselled head, scissor bite, excellent neck set into well laid back shoulder, good
forechest, well developed short body, excellent loin and tailset, good hind angulations, super coat, gets a bit low on his legs
when moving but moves with drive and covers lot of ground, very well presented, excellent temperament. Sysmä 20.5.
Paula Rekiranta. AVO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP3. Tyypiltään erinomainen, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvät
pään linjat, miellyttävä ilme, elegantti kaula, hyvä ylälinja, erinomainen rinta ja rintakehä, hyvä luusto, hyvin kulmautuneet
raajat, hyvä karvapeite, erinomaiset sivuliikkeet, iloisesti liikkuva häntä. Jämsänkoski 25.5. Natalija Nekrosiene, Latvia.
AVO ERI 1. Medium size, well balanced, strong bones, correct head with good stop, eyes should be darker, long neck, good
topline and tail carriage, excellent chest, well angulated in both, well balanced and powerful movements. Kellokoski 3.6.
Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO ERI 1 PU2. Quality blue dog from any angle, clean balanced head and good stop, strong
arched neck, excellent front construction and good forechest, compact body with short loin and strong quarters, sturdy
construction on good legs and feet, moved straight and better when moved slowly. Mäntyharju 13.8. Annaliisa
Heikkinen. AVO ERI 1 PU1 VSP. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen ja tyylikäs uros, jolla kauniit sivuliikkeet, kaunis mutta
hieman feminiininen pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, hyvän laatuinen runsas
turkki.
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: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO EH. Strong black dog who is rather long for his height, has
a soft expression with good bone and substance, carrying too much weight over his shoulder which makes him appear short
in neck, moved straight and happily. Mäntyharju 13.8. Annaliisa Heikkinen. AVO HYL. Erittäin hyvän tyyppinen ja
kookkaan puoleinen uros, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, kaula voisi olla pidempi ja etuosa voisi olla paremmin
kulmautunut, lyhyt tiivis ja vankka runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi. Yrittää purra
esittäjää, epätyypillinen luonne rodulle, mistä syystä ei voida palkita.
GOATRIVE’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
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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: Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia. JUN EH 4. Correct type and proportions, correct type of head, enough
parallel lines, straight strong topline, excellent volume of body, enough angulation in front, low behind, moves ok, could
have better temperament, more ring experiment. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. NUO H. 1½ vuotias,
sukupuolileimaltaan hyvä juniori, joka tänään vaikuttaa aavistuksen verran matalaraajaiselta, vielä kovin viimeistelemätön
uroksen pää, hyvä purenta, kaunis ilme, vahva mutta vielä nahkainen kaula, ikäisekseen hyvä runko, hyvä raajaluusto ja
kulmaukset, erinomainen karvan laatu, liikkuu riittävällä askelpituudella, edestä vielä hieman löysästi, juniori joka tarvitsee
vielä aikaa kehittyäkseen päältään ja rungoltaan. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. NUO EH 2. Hieman
matalaraajaiselta vaikuttava uros, jolla oikean mallinen hyväilmeinen urosmainen pää, hyvä kaula, riittävästi kulmautuneet
raajat, sopiva luusto, hyvä ylälinja, runko voisi olla tilavampi, litteät käpälät, liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla,
hyvä karvan laatu, erinomainen luonne. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. NUO EH 4. Nice type, balanced body,
good neck and shoulder, front movement sound, behind movement close.
GOLDBIRD’S BANB BANG BOY 47361/05 s.10.09.2005 i. Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Kans & Fin & Est
Mva V-01 JV-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia PEK 2. Seven months old boy, not well balanced, being too
long in body, moves soundly but turns front feet out when standing, lacks stop which gives foreign appearance to the head.
Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. PEN. Kopflinie gut, Augen gut geformiert, Ohren gut angesetzt, obere
Körperlinie gut, gutes Winklung, Haarkleid in Ordnung, Knochen stark. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. PEK. Nice
puppy, good size and proportions, very nice head, good reach of neck, straight topline, good angulations front and rear, deep
chest, free movement, nice coat, sorry but this dog has only one testicle.
GREAT ESCAPE CALLS YOUR BLUFF 40700/05 s.19.07.2005 i. Kans & Fin & Est & N Mva JV-04 Benchmark
Poetry In Motion e. Fin & Est Mva BaltV-06 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. JUN ERI. Pleasing blue dog, elegant lines but with good width
and strength in body, stands on good legs and feet and moves soundly and straight, more definition and strength in head
would improve the picture. Savonlinna 8.7. Jouko Leiviskä. JUN H. Kookas, hyvät mittasuhteet omaava vielä hieman
ilmavalta vaikuttava, hyvä kaula, kallo ja kuono voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kauniit tummat silmät, vielä hieman
litteä runko, riittävästi kulmautunut takaa, esitetään erittäin kauniisti trimmattuna, liikkeet voisivat olla tehokkaammat,
esiintyy reippaasti, hyvin esitetty. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. JUN EH 3. Kookas, kuono-osa saa kehittyä, hyvä
purenta, hyvät silmät, hyvä eturinta, olkavarsi saisi olla viistompi, sopiva luusto, hyvä lantio, hyväasentoinen häntä, liikkuu
hyvällä ryhdillä, iloinen luonne, hyvän laatuinen turkki. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. JUN ERI 2. Excellent
temperament, bite and substance, would like stronger muzzle. Pyhäselkä 13.8. Paavo Mattila. JUN EH 1. Hyvät
mittasuhteet omaava uros, kallolinja saisi olla parempi ja kuono täyteläisempi, kaunis kaula, vielä kapea edestä, hyvä
ylälinja, luusto saisi olla vankempaa ja kulmaukset selvemmät, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
GREAT ESCAPE FOOL PROOF 29385/06 s.13.05.2006 i. Kans & Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva Hu
JMva AKSg RkfV-06 V-06 XXL of Black Mirage e. Great Escape Dream Believer kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEK 1 KP VSP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen urospentu, hyvä pää, pitkä
kaula, erinomainen runko ja selkä, riittävä luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin ja ryhdikkäästi, saa vielä miehistyä,
hyvä luonne ja esiintyminen.
GREAT ESCAPE FOREVER MORE 40704/05 s.19.07.2005 i. Kans & Fin & Est & N Mva JV-04 Benchmark Poetry In
Motion e. Fin & Est Mva BaltV-06 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. PEK 2 KP. Mycket vackert huvud och uttryck, mycket bra hals,
välmarkerad bröstben, bröstkorgen ännu något grund, i övrigt välformad, en aning lång i länden, utmärkt benstomme,
välvinklat bakställ med utmärkt bredd, rör sig med utmärkt steg och rygglinje, välpresenterad. Lahti 22.4. Peter
Beyersdorf, Saksa. JUN EH. Insgesammt passende Typ, maskuliner Kopf, sehr gute Halslänge, die Lende könnte etwas
kürzer sein, ausreichende Vorbrust und Tiefe, müss in der Lände noch kräftiger sein, in Rücken nicht ganz fest, bewegt sich
temperamentvoll. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN EH 3. På den större sidan, tillräckligt kompakt, mycket toppig
skalle, bra ögonfärg, önskar mer underkäke, bra hals, brant skuldra, bra benstomme, utåtvridna framtassar, bra kroppsbredd,
behöver bli djupare, goda vinklar bak, bra päls, rör sig väl från sidan, behöver stabilisera sig fram, visar sig väl. Helsinki
3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. JUN ERI 1 PU3 SERT ROP-juniori. Substanzvoller eleganter Rüde, sehr schöner Kopf,
dunkles Auge, gut ausgeformte Oberkopf, schöne feste Oberelinie, gut gewinkelt, feste Knochen, schöne Katzenpfoten, ich
hätte gerne im Lende etwas kürzer, dynamisch in der Bewegung, in Schulterbereich noch nicht ganz fest, fröhliches
Temperament. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. JUN ERI 1 PU3 VASERT ROP-juniori. Välbyggd junior, vackert huvud
med bra skalle, mörka ögon, välansatta öron, vacker torr hals, korrekt rygglinje och svansansattning, bra benstomme,
välvinklad, ännu lite tunn i bröstkorgen, behöver bli kraftigare med åldern, vackert päls, rör sig bra. Seinäjoki 4.11. Ritva
Raita. JUN H. Kookas, hieman pitkärunkoinen juniori, jolla korkea kallo, hyvä purenta, etukulmaukset melko suorat ja
tahtoo seistä etutassut ulospäin kiertyneinä, pehmeät ranteet, erinomaiset takakulmat ja takaliikkeet, liikkuu myös sivusta
katsoen hyvin. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI. Big size male, strong muzzle and bones, good
expression, still too narrow in front for his size, medium angulations, quite good ribcage, quite good loins, should have
stronger hindquarters for his size, nice shape, moves well but should have a straighter topline in movement.
GREAT ESCAPE POETRY REVISITED 40708/05 s.19.07.2005 i. Kans & Fin & Est & N Mva JV-04 Benchmark
Poetry In Motion e. Fin & Est Mva BaltV-06 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen

Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. PEK 2. Almost 9 months old blue roan tan dog of very good type,
nice masculine head, more stop is needed, scissor bite, nice neck, well laid shoulder, a bit short upper arm, compact body, a
bit long, would prefer better hind angulation, needs more drive when moving, correct behind, a bit narrow in front, nice
coat, well presented. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . JUN ERI 3. Correct type and proportions, correct proportions of
head, muzzle strong enough, correct top line, excellent volume of body, correctly angulated but a bit short upper arm,
enough temperament. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. JUN EH 3. Erittäin hyvä tyyppi, riittävä luusto, hyvä pää,
kuono-osa voisi olla leveämpi, hyvä ylälinja, eturinta voisi olla leveämpi, ikäisekseen hyvä rintakehä, hyvät raajat, kaunis
turkki, ahtaat takaliikkeet.
GREAT WHOS FOOLIN’WHO 29384/06 s.13.05.2006 i. Kans & Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva Hu
JMva AKSg RkfV-06 V-06 XXL of Black Mirage e. Great Escape Dream Believer kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEK 2 KP. Erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvä pää, vielä hieman roikkuvat
luomet, hyvä kaula ja selkä, voimakas rintakehä, riittävä luusto, hyvät takakulmat ja eturinta, hyvät sivuliikkeet, esiintyy
ryhdikkäästi, hyvä luonne.
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: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN ERI 2. Korrekt aufgebaut, gute Grösse, gut geschnittende Kopf,
Hals könnte noch trochener sein, quadratische Gebaude, korrekte Winkelungen, Oberarm könnte etwas länger sein, in der
Bewegung noch nicht ganz stabil, schönes Haar. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. JUN EH. Red dog with
compact body and good angulation, strong bone, excellent width of rib and quarters, good thigh and good tailset, head rather
coarse and eye too full, movement difficult to assess in front, erratic due to being strung up, back movement a little close
and loose. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN H. Bra storlek, kompakt, bra ögonfärg och pigment, önskar längre och
elegantare huvud, för mycket halsskinn, kort hals, tillräcklig benstomme, tillräcklig kropp för åldern, kort bröstben, stark
länd, brant kors, behöver mer knävinkling, höga hasar, bra pälskvalitet, rör sig brett bak, behöver utvecklas fram, utmärkt
temperament.
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: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. NUO ERI 2. Maskulint välskurit huvud, utmärkt uttryck,
utmärkt hals, behöver ännu utvecklas i förbröstet, i övrigt välformad bröstkorg, utmärkt proportioner, kors och benstomme,
välvinklat bakställ, rör sig med bra steg, något trångt fram, håller sina linjer väl i rörelser, stilfull helhet. Marttila 8.4.
Tarja Hovila. NUO ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kauniit linjat, maskuliininen hyvän mallinen
pää jossa sopiva vahvuus, olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi, erinomainen runko, raajat, luusto ja käpälät, oikea
hännänkiinnitys, erittäin kaunis oikealaatuinen turkki, liikkuu hyvin. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. NUO
ERI 1 PU3 VASERT. 19 months old blue roan dog of excellent quality, amazing profile, excellent well chiselled head, dark
eyes, scissor bite, excellent well muscled neck set into well laid back shoulder, forechest needs to develop a little, extremely
well developed short and cobby body, excellent loin and tailset, excellent hind angulation, super coat, excellent mover,
moves with drive, covers ground well, an exquisite dog of largest size, well presented, a pride to his owner. Lahti 22.4.
Peter Beyersdorf, Saksa. NUO ERI 1 PU3 SERT. Harmonischer gesammt Erscheinung, maskuliner Kopf, nicht ganz
ideale Kopflinien, quadratische Gebaude, sehr gute Winkelungen, in der Bewegung feste Rücklinie aber nicht in der
Vorhand ganz parallel. Lohja 4.6. Paula Rekiranta. NUO ERI 2 PU4. Kookas vankkaluustoinen uros jolla erittäin hyvät
pään ja rungon mittasuhteet, hyvä ilme ja korvat, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät
käpälät, kaunis turkki, erittäin hyvät sivuliikkeet, hieman epävakaat etuliikkeet. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. NUO
EH 3. Elegant, kraftfull, välbalanserad ung hane, bra längd på huvudet, bra nosparti, behöver utvecklas i stopet och skallen,
stark hals, härlig benstomme, brant skuldra, bra överarm, välformad kropp, stark länd, välansatt svans, välvinklad och
välmusklerad bak, utmärkt pälskvalitet, rör sig med utmärkt steg men ger ett tungt uttryck, aning tält bak, tåtrång fram,
utmärkt resning.
HELULA COSA NOSTRA Rus Mva RKF1411801 s.02.02.2003 i. Shavian Cosa Nostra e. Roza Vetrov Unika kasv. I
Abakumova, Venäjä
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL EH. Elegant, kompakt, välbalanserad, bra nosparti, behöver lite mer
stop, bakåtlutande skalle, bra förbröst, tillräcklig benstomme, kort bröstben, ganska bra kropp, tillräckligt vinklad bak, brant
skuldra, bra päls, bra rygg, rör sig med ett kort steg, för höga frambensrörelser, härlig temperament.
ICICLE’S DARKWING DUCK 50795/05 s.07.08.2005 i. Backhill’s Just For You e. Icicle’s Make My Day kasv. Heidi
Nemlander ja Raili Flinkman
Näyttelyt: Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. JUN EH 4. Välutvecklad junior, något rektangulär, bra längd på huvudet,
men kunde vara mer utmejslad, tendens till löst halsskinn, mycket bra kropp och benstomme, stark rygg, goda vinklar, rör
sig väl, något hjulbent, tillräcklig päls för åldern.
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: Marttila 8.4. Tarja Hovila. AVO EH 1. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet, hyvän mallinen maskuliininen
pää jossa miellyttävä ilme, kaunis kaula ja seistessä kaunis ylälinja, hyvä eturinta ja oikean mallinen runko, hyvä luusto,
sopusuhtaiset kulmaukset, oikea hännänkiinnitys, saisi liikkua tehokkaammalla askeleella ja voimakkaammalla
takapotkulla, liikkuessa säkä painuu, erittäin kaunis oikealaatuinen turkki. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska.
AVO EH 4. 5 years old black and white dog of very good type, masculine head, expression a bit disturbed by white mews, a

bit short neck, a bit straight shoulders and short upper arm, well developed body, a bit long, good loin, nice tailset, good
hind angulation, nice coat, moves with loin a bit high, would like to see a bit more energy, well presented. Ruovesi 17.4.
Markku Santamäki. AVO EH 3. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvä, kohtalaisen hyvä pää, hieman avoimet luomet, pitkä
kaula, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä turkin laatu, voisi olla hieman tukevammassa kunnossa, tasapainoiset liikkeet.
Toijala 3.6. Markku Santamäki. AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, täyteläinen pää,
hauska pään väritys, hyvä vahva luusto, hyvä vahva rintakehä, hyvät raajojen kulmaukset, hieman painunut selkä,
käyttäytyy luottavaisesti ja riittävän iloisesti. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. AVO EH 4. Miellyttäväluonteinen
mustavalkoinen uros, hyvä pää ja kaula, eturaajat ulkokierteiset, litteät tassut, riittävästi rintakehää, hieman pitkä lanneosa,
voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä, selkälinja saisi olla parempi liikkeessä,
erinomainen turkin laatu, kaunissa kunnossa.
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: Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. AVO ERI 1 PU4. Nice type, good size and proportions, nice head, correct
ear and eye, good reach of neck, very nice angulations front and rear, strong topline, correct movement, nice coat, good
temperament and handling. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. AVO EH 1. Hanhund av bra storlek, lite feminint huvud där
nospartiet kunde vara kraftigare, bra hals, utmärkt rygglinje, bra skuldra, kraftigt välmusklat bakställ, går något brett fram,
bra päls.
IKURINPERÄN DAVID CARUSO 20775/03 s.22.03.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Priscilla Me kasv.
Merja Hankala
Näyttelyt: Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . AVO ERI 1 VASERT. Correct type and proportions, nice head, parallel
lines enough, excellent expression, enough length of head, strong head, enough volume of body, a bit straight shoulder,
good angulation behind, moves with enough straight, excellent temperament. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. AVO EH
2. Erinomainen koko, 3-vuotias maskuliininen uros, hyvä pään pituus, jossa sopiva voimakkuus, kulmakaaret saisivat olla
paremmin esillä, hieman pyöreät silmät, hyvä kuono-osa ja purenta, riittävä kaula, pysty olkavarsi, rungon tulee vielä
pyöristyä ja täyttyä, on tähän luokkaan liian kapea, hyvä lantio, riittävät kulmaukset takaa, sopiva luusto, saisi liikkua
paremmin edestä, muutoin liikkuu normaalisti, kiva luonne. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. AVO EH 4. Kookas,
rakenteeltaan hieman pitkä uros, jonka turkki saisi olla paremmassa kunnossa, hyvä ilmeikäs pää ja hyvä purenta, pehmeät
ranteet ja pitkät kynnet, voimakkaat takakulmat, hyvin kiinnittynyt häntä ja liikkuu hyvin. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto.
AVO H. Voimakasluustoinen, turhan kookas vaalea uros, voimakas pää, vahva selkä, mutta köyristää lanneosaa liikkeessä,
kapea rintakehä, oikea-asentoiset takaraajat, liike voisi olla tehokkaampaa.
IKURINPERÄN FANTASTICO 16244/06 s.26.01.2006 i. Lecibsin Mr Happy e. Flyers Priscilla Me kasv. Merja Hankala
Näyttelyt: Köyliö 17.9. Vera Smirnova, Viro. PEK 1 KP VSP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen, hyvä
luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, vielä kapea runko, hyvä eturinta, hyvä rinnan syvyys, hyvät etu- ja takakulmaukset,
kaunis turkki, hyvät liikkeet. Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEK 2. Voimakas, erittäin hyvin kehittynyt uros, jolla
voimakas erittäin maskuliininen pää, ylälinja voisi olla parempi, lanneosa melko jyrkkä tällä hetkellä ja liikkuu takaraajat
rungon alla, hyvä rintekehä, vahva luusto, yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä luonne. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. JUN
EH. Hyväluustoinen kookas junioriuros, voimakas pää, eturaajoissa ulkokierteisyyttä, hyvä selkä, hieman luisu lantio, hyvät
takaraajat, hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin, saisi käyttää häntäänsä enemmän.
JENLIN COUNTRYMAN 23437/04 s.22.03.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01 V-01 V-02 V-03
Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Jenlin Romantic Dreams kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Oulu 13.5. Ritva Raita. AVO H. Pitkärunkoinen pullukka uros, liikkuu hyvin, voimakas kallo, turhan paljon
kaulanahkaa, hyvin kulmautunut.
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: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. AVO EH 3. Maskulint, kraftfullt huvud med utmärkt uttryck,
tillräcklig hals, behöver mera förbröst, i övrigt välformad bröstkorg, mycket god överarmsvinkel, utmärkt proportioner, kors
och benstomme, mycket goda vinklar bak samt bredd i bakstället, något hög has, utmärkt pälskvalitet, rör sig parallelt med
mycket bra steg och rygglinje, väl presenterad. Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. AVO EH 4. Sukupuolileimaltaan selvä,
sopivan kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, urosmainen ilmeikäs hyvä pää, vahva kaula, kulmaukset raajoissa voisivat
olla voimakkaammat, laaja rintakehä, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin, tasapainoiset liikkeet. Jämsänkoski 25.5. Natalija
Nekrosiene, Latvia. AVO EH 3. Strong bones, compact body, masculine head, strong muzzle, dark eyes with good
expression, long neck, straight back, short croup, high set tail and carriage, should be better developed chest and forechest,
enough angulated in both, free side movement. Mänttä 4.6. Teija Poikolainen-Däuber. AVO EH 1. Hyvä tyyppi ja koko,
melko hyvä pää, hieman lyhyt kaula, hieman pysty lapa, hyvä lyhyt tiivis runko, riittävät kulmaukset, kantaa häntänsä
turhan pystyssä, liikkuu melko hyvin. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. AVO EH 3. Erinomaisessa kunnossa, hyvin esitetty
uros, jolla erinomainen ilmeikäs pää, kulmaukset normaalit, liikkuu tasapainoisesti, häntä liikkeessä korkealla pystyssä,
seistessä nätti.
JENLIN STARGUEST Fin Jva 40142/99 s.25.10.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva Benchmark Hot Stuff kasv.
Merja Harjula
Näyttelyt: Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. KÄY EH 2. Very strong dog, but too heavy in build and this shows in his
movement which is weak, good bone, nice coat, topline could be better. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . KÄY ERI 2.
Strong compact male, correct lines enough, long enough muzzle, correct expression, straight topline, good volume of body,

well angulated in front and behind, could have more animated temperament. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. KÄY ERI
1 VASERT. Large blue roan in hard muscle, balanced, moves fairly soundly, toes out somewhat when he stands and overall
too large to me. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. KÄY ERI 1 PU2 VASERT. 6-vuotias, erinomainen sukupuolileima,
jolla hyvä runko ja raajaluusto, tyylikäs pää, hyvä purenta ja huulilinja, kaula voisi olla hieman kuivempi, erinomainen
kaulan kiinnitys, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vahvat käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu erinomaisella
askelpituudella, on liikkeessä hieman etumatala ja kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät, kuitenkin oikea cockeri. Maalahti
12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. KÄY EH 1. Välskurit huvud, något överdrivet halsskinn, vällagd skuldra, välvinklad
fram och bak, bra proportion mellan lår och has, bra rörelser.
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JYVÄJEMMARIN BILLY 41003/03 s.03.09.2003 i. Norvale Excalibur e. Cockhill Made In Heaven kasv. Henna Tiainen
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. AVO EH 2. Rungon mittasuhteiltaan oikein rakentunut, erittäin
miellyttäväilmeinen pää, hyvä eturinta, hyvät raajat, turkki saisi olla sileämpi, erinomaiset liikkeet, iloinen, reipas. Joensuu
27.5 . Theo Leenen, Belgia. AVO ERI 2 VASERT. 23 months old, well balanced, masculine head, dark eyes, complete
scissor bite, good neck, shoulder and topline, chest deep and well ribbed, good bones, feet and pastern, well angulated,
correct movements. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. AVO ERI 1. Excellent head, size and movement.
KARLUX LEMON TWIST Fin Mva Fin Ava 28885/97 s.21.05.1997 i. Wedelta’s Vincent van Gogh e. Fin Mva Karlux
Hot Shot kasv. Eija ja Janne Kankaanpää
Näyttelyt: Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . VAL ERI 3. Correct type and balance, correct type of head, parallel lines
enough, muzzle straight enough, strong topline, tailset low enough, good volume of body, ribcage long enough, correctly
angulated, moves with enough drive, excellent temperament. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. VET EH 3. Iloisesti
esiintyvä lemon roan veteraaniuros, kaunis ilmeikäs pää, vahva selkä, rungoltaan turhan hoikassa kunnossa, hyvät raajat ja
liikkeet.
LADYSPLIT’S BASIL 45211/05 s. 05.08.2005 i. N Mva Travis Vital Spark e. Margate Bethany Mae kasv. Ulla Ruistola
Näyttelyt: Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . JUN ERI 2. Good head and expression, would prefer slightly better lay
of shoulder and better forechest, good legs and feet, well ribbed up body, a bit weak in second thigh, moves well once
settled.
LEADING-LIGHT AIN’T NO SAINT Fin Mva 43013/01 s. 04.10.2001 i. Crawford Hot Chocolate e. Leading-Light
Some Like It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. VAL ERI 1 PU2. Mittasuhteiltaan oikea, sillä on moitteeton uroksen pää, hieman
kaulanalusnahkaa, kiinteä hyvä selkä, moitteeton rinta ja raajat, hyvä turkki, temperamenttinen luonne, liikkuu oikein.
Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. VAL EH. Huvud med utmärkt proportioner och uttryck, kunde ha mera
bredd över nospartiet, mycket bra hals, välvinklad överarm, välformad bröstkorg med mycket bra djup och längd, brant
kors, utmärkt proportioner samt benstomme, utmärkt vinklar bak, rör sig parallelt med mycket bra steg men tappar över
korset i rörelse, utmärkt pälskvalitet och presentation. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VAL ERI 4. Harmonisch
aufgebaut und sehr gute Grösse, maskuliner Kopf mit richtiger Schnitt, zum quadratisch Gebaude passende Halslänge,
korrekte Winkelungen, sehr kompakt und substanzvoll, bewegt sich flüssich und zeigt sich freundlich. Helsinki 9.12.
Christian Vantu, Romania. VAL ERI 4. Good proportions, should have stronger under jaw but nice expression, should
have longer upper arm, excellent ribcage, good loins, quite good croup, should have stronger joints and hindquarters, should
move better on the hindquarters.
LEADING-LIGHT BANGA-BOOMERANG Fin Mva 26765/04 s.10.04.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. LeadingLight Me Myself ‘N’ I kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. KÄY EH 2. Maskulint välskurit huvud med vackert uttryck, bra
hals, mycket god överarmsvinkel, kunde ha mera förbröst, i övrigt välformad bröstkorg med utmärkt längd, utmärkt
proportioner och benstomme, något fallande kors, välvinklat bakställ med god bredd, rör sig parallelt med mycket god
steglängd, utmärkt pälskvalitet och kondition samt presentation. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. KÄY ERI 1 PU 4
VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, hieman suorat
olkavarret, hyvä selkä ja takaosa, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. Jaala 1.5. Jorma Silta. KÄY ERI 1 PU1 SERT
FIN MVA ROP. Mittasuhteiltaan oikea, voimakaspäinen uros, hieman kaulanalusnahkaa, hyvä kaula ja selkä, hyvä
rintakehä, voimakas hyvä luusto jossa oikeat kulmaukset, kaunis turkki, kiva luonne, liikkuu oikein. Kellokoski 3.6. Sandy
Platt, Iso-Britannia. KÄY ERI 3. Attractive light blue dog with good head and soft expression, good angulation, ribs and
quarters, stands sturdily on legs and feet, would prefer slightly shorter loin, moves sound and straight with happy attitude.
Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. KÄY ERI 4. Quite good proportions, good expression, good front, medium
angulations, good ribcage, should have stronger loins, quite good hindquarters and joints, moves well.
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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: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH 4. Maskulint huvud med utmärkt proportioner, ännu
något blöt, utmärkt hals, välutvecklad bröstkorg för åldern, välvinklad överarm, utmärkt proportioner, faller något över
korset, bakställ med mycket goda vinklar, utmärkt bredd, rör sig parallelt, något lös fram, mycket god steglängd, utmärkt
päls och presentation. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. JUN ERI 4. Happy masculine blue dog, excellent
angulation, strong bone, good spring of rib and width of hindquarters, super lay back of shoulder and development of chest,
moved with enthusiasm and straight behind but a little wide in front, which may have caused the slight roll in topline.
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: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN EH. Insgesammt korrekt aufgebaute, gut proportienerter Kopf,
passende Halslänge, Schülterplatt könnte noch schäger liggend, ausreichende Substanz und Tiefe, etwas flache Pfoten, in
der Bewegung nicht ganz fest und den Rücken gerade verlaufen, sehr schönes Haar.
LEADING-LIGHT STRIKES BACK Fin Mva 33566/99 s.08.06.1999 i. Kans & Fin & Est & Ltu & Blr V-94 LtuV-99
Fool’s Alibaba e. Breeze Nightshift kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VAL ERI. Orange white dog shown in superb condition for age,
soft expression in a balanced head, strong neck and good angulation, well sprung ribs with strong loin and quarters, good
bone and tight feet, moved happily, straight and true behind but a little wide in front, well handled. Mäntsälä 23.7. Rune
Fagerström. VAL ERI 2. 7-vuotias keskikokoinen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvän mallinen pää jossa riittävä
voimakkuus, hyvät silmät ja ilme, oikea pään pituus, riittävä kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä tilava
runko, lihaksikas lanneosa, hieman lyhyt lantio, riittävä luusto, hyvä matala kinner, edestä seisoo hieman ahtaasti,
erinomainen karvan laatu, liikkuu leveästi ja lyhyellä etuaskeleella, muutoin ok, ihastuttava käytös. Haapajärvi 12.8. Leila
Kärkäs. VAL ERI 1 PU1 VSP. Erinomainen vankka kokonaisuus, hyväilmeinen pää, kuono saisi olla täyteläisempi, hieman
lyhyt kaula, seistessä hyvä ylälinja, liikkeessä painuu hieman, tasapainoinen rakenne ja hyvä luusto, hyvä askelpituus mutta
runko rullaa liikkeessä, hieman laiska esiintyminen, erinomainen karva, miellyttävä luonne. Sotkamo 13.8. Vera
Smirnova, Viro. VAL ERI 1 PU1 VSP. Erittäin kaunis kokonaisuus, erinomainen tyyppi, sopiva koko, vahva luusto,
erinomainen runko, hyvät raajat, kaunis väri, hyvät liikkeet. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. VAL ERI 3. 7 years 4
months, quite big in size, slightly long in body, a bit sloping skull, scissor bite, strong back, excellent forechest, bit short in
upper arm, very well angulated in hindquarters, a bit too much skin in the throat, right front feet turning slightly out, moves
well and easy for his age, but could be handled better. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VAL ERI. Quite good
proportions, quite nice expression, good front and angulations, should have longer neck, excellent ribcage, good loins, good
croup, medium angulations and hindquarters, should move better.
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: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO ERI 4. Compact golden dog with balanced head, good reach
of neck and good front construction, stands on good legs and feet, good width through quarters and good tailset, moved
happily, straight and true.
LEAVENWORTH ONE IN THE EYE 17220/06 s.21.11.2005 i. Flyers Tan Legacy e. Leavenworth Limited Offer kasv.
Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 2 KP. Masculine puppy dog of excellent proportions, with
width and depth already, super head and eye, excellent bone and tight feet, sound moving in front, a little erratic behind, but
very promising.
LEAVENWORTH ON THE MOVE 17221/06 s.21.11.2005 i. Flyers Tan Legacy e. Leavenworth Limited Offer kasv.
Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK. Happy puppy with lots to like, balanced head with good
depth of muzzle, excellent neck and shoulders, good bone, feet and body depth, difficult to assess on the move, trimming a
little harsh over neck and quarters.
LEAVENWORTH SAINT N’ SINNER 15936/06 s.24.11.2005 i. Leavenworth And Proud Of It e. Flyers Ode Do-Joy
kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 3 KP. Happy, sound moving puppy with good body
proportions, head could be a little stronger but he has time, well angulated with good topline, croup and tailset. Hyvinkää
21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH. Lovely eye, head and expression, good bone structure, good coat, correct
set on of tail, would prefer more angulation to forehand, sound mover.
LEAVENWORTH SIMPLY CLASSIC 15937/06 s.24.11.2005 i. Leavenworth And Proud Of It e. Flyers Ode Do-Joy
kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK. Golden dog puppy with good proportions and sweet head
and expression, strong neck, well angulated front, good rib, bone and substance, wide quarters, hocks a little weak at
present, moved forward well but a little close behind. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH.
Masculine head, good neck and shoulders, excellent bone and feet, correct spring of rib, strong loin, well turned
hindquarters, good coat, sound mover.

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: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. AVO ERI 2. 4 years old red dog of excellent quality, masculine
head, a bit broad in skull, nice dark eyes, scissor bite, would like to see a bit more neck, a bit straight shoulder, compact well
developed body, good loin and tailset, good hind angulation, fine coat, free and happy mover, would like to see a bit more
drive, correct front and back, well presented. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. AVO ERI 1 PU2. 4 Jahre, Gebiss
korrekt, Kopflinie gut, Ohren sind gut angesetzt, Körper stark, gute Winklungen, gutes Bewegung, Haarkleidung in
Ordnung. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO EH. Masculine golden dog with good angulation, ribs and
quarters, could be stronger in forechest, well muscled behind which produced good straight movement, front movement
erratic towards. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. AVO ERI 2. Good sized gold dog, lacking in forechest, firm topline,
sufficient muzzle and soft expression, fairly sound, but a little loose in front. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. AVO ERI
1 PU 3. Correct type, compact body, enough parallel line of head, neck long enough, strong straight topline, excellent
volume of body, enough angulated, free movements. Lammi 22.7. Markku Santamäki. AVO ERI 1 PU1 VSP. Sopivan
kokoinen, erinomaiset mittasuhteet ja linjat, täyteläinen hyvä pää, joskin kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla
samansuuntaiset, sopusuhtainen kaula, hyvä rintakehä ja riittävä eturinta, tasapainoisesti ja hyvin kulmautuneet raajat, hyvä
karvapeite, liikkuu hyvin, kantaa häntänsä oikein ja esiintyy iloisesti. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. AVO ERI 1
PU2. Quality gold male, excelling in all properties, correct square head, full dentition, melting eyes, correct earset, like to
see little more fill in chest, full coat, good temperament, short foot on move. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia.
AVO ERI 4. Lovely type, very good head and eyes, balanced body, good topline and quarters, stylish on the move and
sound.
LEAVENWORTH SPECIAL BLEND 15938/06 s.24.11.2005 i. Leavenworth And Proud Of It e. Flyers Ode Do-Joy
kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK. Happy golden dog puppy with excellent temperament for
show, presently he is a little light in body but has good width of quarters and adequate bone, well angulated with good
topline on move and good tailset, head is a little feminine but hopefully will develop.
LECIBSIN MARK WELLSON Kans & Fin & Est Mva 13954/97 s.02.11.1996 i. Lynwater Wood Wind e. Lecibsin
Mata-Hari kasv. Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET RYP3 BIS4-VET. Sopivan kokoinien,
erittäin iloisesti liikkuva veteraani jolla erinomainen pää, hyvä runko ja hyvin kulmautuneet raajat. Lahti 22.4. Peter
Beyersdorf, Saksa. VET ERI 1 VSP-VET. In bester Kondition vorgestellt, sehr schön aufgebaut, und sehr gepflegt
gesammt Erscheinung, bewegt sich schwungvoll mit sehr fester Rücke. Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. VET ERI 1
ROP-VET. Excellent condition for his age and very strong movement, nice head, good shoulder, a bit too straight at the
stifle and the croup. Joensuu 27.5 . Theo Leenen, Belgia. VET ERI 1 PU2 ROP-VET. 9½ half years old, doing well to
his age, nice masculine head, complete scissors bite, dark eyes, well set ears, good neck, shoulder and topline, chest deep
and well ribbed, well angulated, nice coat, moving well. Joensuu 28.5. Gert Christensen, Tanska. VET ERI 1 PU4 ROPVET. 9,5 years, masculine head and expression, square muzzle, brown eyes, good skull, well set ears, good neck and
topline, nice body, sufficient angulation, good bones, moves well for his age, nice coat. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, IsoBritannia. VET ERI 1 PU4 VSP-VET. Compact blue dog with lots to like, masculine head with good stop, strong neck,
good angulation front and back, standing square on good legs and feet, good rib and short loin, moved soundly with
enthusiasm and tail action, well handled. Mänttä 4.6. Teija Poikolainen-Däuber. VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Hyvän
tyyppinen 9,5-vuotias hyväkuntoinen veteraani, hyvä pää ja kaula, hieman kapea eturinta, hyvä selkä ja luusto, hyvin
kulmautunut, hyvä vahva runko, liikkuu hyvin. Helsinki 9.6. Tamas Jakkel, Unkari. VET ERI 2. Good type, nice head
and expression, good neck and shoulders, excellent balance and substance, well angulated hind legs, moved with great
character. Tuuri 17.6. Rune Fagerström. VET ERI 1 PU2 VSP-VET. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, jolla
oikeat rungon mittasuhteet, oikea raajojen koko, hyvä sukupuolileima, hyvän mallinen pää jossa oikeat linjat, kaunis ilme,
hyvä kaula, eturinta voisi olla selvempi, pysty olkavarsi, hyvä rintakehä, hyvä lyhyt lanneosa, erinomaiset takakulmaukset,
hyvä matala kinner, eturaajat saisivat olla suoremmat, liikkuu erinomaisesti oikealla askelpituudella, upeasssa kunnossa
oleva veteraani. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. VET ERI 1 PU2 ROP-VET. 9-årig veteran, i utmärkt kondition, som visar
som en ung hund både stående och gående, maskulint huvud med härligt uttryck, super parallellitet i skall och nos, korrekt
bett, vackra ögon, fina vita tänder, utmärkt vinklad runtom, bra rygg och kors, rör sig med långt vägvinnande steg, snygg
helhet. Savonlinna 8.7. Jouko Leiviskä. VET ERI 1 PU4 VSP-VET. Ikäisekseen hyvin liikkuva, erinomaiset mittasuhteet
omaava, kaunis kaula ja ylälinja, suorahkot lavat, hyvä tiivis runko, kaunis pää, erittäin kauniit tummat silmät, hyvin
kulmautunut takaa, koiran kunto kunniaksi omistajalle, esiintyy erinomaisesti. Laukaa 15.7. Markku Santamäki. VET
ERI 1 ROP-VET BIS3-VET. Vahvarakenteinen, sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää ja näyttävä kaula, hyvä
luusto ja raajat, vahva runko, melkein 10-vuotias veteraani, jolla erinomaiset liikkeet. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro.
VET ERI 2. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, kaunis pää ja ilme, kaunis kaula, hyvä selkälinja, hyvä eturinta ja rintakehä,
hyvä takaosa, hieman pehmeä turkki, tehokkaat liikkeet. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. VET ERI 2. Erinomaisessa
kunnossa esitetty 10-vuotias veteraani, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, maskuliininen miellyttäväilmeinen pää, hyvä
kaula ja ylälinja, erinomainen runko, hyvä luusto ja eturinta, kaunis takaosa, erittäin hyvälaatuinen turkki, liikkuu
ryhdikkäästi tehokkaalla askeleella. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. VET ERI 2. 10 years, good proportions, nice type
but presented in too good food condition, good earset, bit straight in upper arm and is missing forechest, well angulated
hindquarters, good feet, I would prefer a not knitten coat, could have more drive in rear. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. VET
EH 3. Erinomaisesti esitetty 10-vuotias, hyvä pää ja purenta, etuasentoiset lavat, vähän lyhyt jyrkkä lantio ja askel saisi olla
pitempi. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. VET ERI 1 ROP-VET. Beautiful type, very nice head and body for his
age, very sound on the move. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VET ERI 1 PU4 ROP-VET. Very good

proportions, very nice expression, beautiful angulations, quite good front, excellent ribcage, short loins, quite good croup,
very nice shape and well balanced dog, excellent movement.
LECIBSIN METEORITE 16245/01 s.19.12.2000 i. JV-00 Cardamine Roayl Legend e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka
Kuusisto
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. AVO H. Hieman lyhytrunkoinen uros, tan-merkit nousevat kuonon päälle,
saisi olla kulmautuneempi edestä ja takaa, puutteellinen eturinta näkyy etuliikkeissä, hieman kihartuva turkki, esiintyy
rauhallisesti. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. AVO ERI 3. 5 years old black and tan dog of excellent quality,
well chiselled masculine head, dark eyes, nice expression, excellent neck, set into well laid back shoulders, good forechest,
compact square body, excellent loin, good tailset, well angulated hindquarters, good coat, excellent mover, covers ground
well, moves well both ends. Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. AVO EH 2. Well balanced head, nice dark eye, I’d like a
stronger neck and a stronger front as his front action is very weak, ok behind with good stifle and hock. Alajärvi 6.5. Leila
Kärkäs. AVO ERI 1 PU2 VASERT. Hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen hyvä pää, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto,
runkoa saisi olla enemmän, melko hyvälaatuinen karva ja kaunis väritys, toivoisin sivuliikkeisiin enemmän voimaa,
kokonaisuutena kuitenkin erinomainen, miellyttävä luonne. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. AVO EH 2. 5-årig hane av
utmärkt storlek, kunde önska bättre parallellitet i skall och nos, lagom stop, korrekt bett, välvinklad fram, bra förbröst,
välformad bröstkorg, bra kors och svans, välvinklad bak, rör sig med korta steg, vävar fram. Pietarsaari 16.7. Saija
Juutilainen. AVO H. 5-vuotias, mittasuhteiltaan miellyttävä, oikearyhtinen uros joka tänään on kovin hoikassa kunnossa,
erinomainen pään pituus, ylälinja saisi olla yhdensuuntaisempi, hyvä purenta, kaunis ilme, hyvä vahva lanneosa, eturintaa
saisi olla enemmän, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkeessä hyvä ylälinja mutta liikkuu kapeasti edestakaisin, etuliike
lyhyttä ja korkeaa, ei tänään parhaassa turkissa ja voisi olla olemukseltaan hieman iloisempi. Maalahti 12.8. Ing-Marie
Hagelin, Ruotsi. AVO ERI 2 PU2 SERT. Välskurit huvud, mycket god könsprägel, välformad bröstkorg och förbröst, stark
rygg, bra bredd på låren, bra tassar, utmärkta rörelser. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. AVO EH 4. 5 years black and tan,
good in type and size, proportions in the head could be better, correct bite, is missing forechest, upper arm a bit straight and
short, he could have a better reach of neck and a bit better knee angulations, movement could have more drive and he is
showing a dwelling action. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. AVO EH 2. Vankka veteraanilta vaikuttava uros, 6 vuotta,
erinomainen ilmeikäs pää, hyvä ylälinja mutta häntä turhan pystyssä liikkuessa, normaalisti kulmautunut, tahtoo seistä
takaraajat pihdissä ja tassut vähän ulkokierteisesti, liikkuu hyvin.
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 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. KÄY ERI 2. Happy golden dog with good bone structure and
happy temperament, would prefer slightly stronger head and more weight over ribs and quarters, but nevetheless a cockery
dog with a lot to like, moves straight with strong topline. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. KÄY EH 1.
Quality head, correct eye and expression, would like a little more angulation to forehand, good legs, excellent ribcage,
compact loin, well turned hindquarters, correct set on and carriage of tail, sound mover. Helsinki 9.12. Christian Vantu,
Romania. KÄY ERI 2. Beautiful expression, nice proportions, quite good angulations, good ribcage, short loins, quite good
croup, moves well.
MANACA’S BEAT ABOUT THE BUSH EuJV-06 SV-06 S50708/2003 s.28.06.2005 i. Travis Vital Spark e. Manaca’s
Rain or Shine kasv. Monica Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN ERI 1 EUJV-06. Mycket elegant, välbalanserad junior, långt juvud
som behöver bli lite kraftare, fina ögon, bra hals, tillräcklig benstomme, fina tassar, brant skuldra, utmärkt överarm, bra
kropp, stark länd, välvinklad bak, en aning lågansatt svans, utmärkt päls, rör sig med utmärkt steg och resning, parallelt bak,
lite lös fram.
MANACA’S YOURS SINCERELY S(n) & N Mva NV-05 EuVV-06 S12971/98 s.28.12.1997 i. Kans & Fin & Am Mva
NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 BV-95 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. N Mva Manaca’s Dancing With
The Blues kasv. Monica Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Tamas Jakkel, Unkari. VET ERI 1 VASERT ROP-VET EUVV-06. Good type, masculine head
and expression, good front, needs forechest, good balance and substance, good coat quality, moved with style, keeping his
topline.
MANDOLIC MUSCARI 16911/05 s.07.02.2005 i. Crawford Tom Dooley e. JV-02 Sarow’s Savannah kasv. Tarja
Karjalainen
Näyttelyt: Ylivieska 1.7. Lena Eskills. JUN EH 3. 14 månader juniorhane av goda proportioner, huvudet kunde önskas
något elegantare, vackra ögon, korrekt bett, onödigt mycket lös skinn på kinderna, normalt vinklad runtom, välformat
bröstkorg, något lång i länden, rör sig mycket okoncentrerad med kort skuttande steg, glad och trevlig.
MARGATE BE FOR REAL 49520/04 s.24.10.2004 i. Kans & Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est & Esp Mva LtuV-04
Shavian Hey Presto e. Kans & Fin & Est Mva Canyonn Carrie On At Margate kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. NUO ERI 1 VASERT. Välskurit huvud som ännu kan bli lite
mer, utmärkt hals och halsansättning, välutvecklad bröstkorg med utmärkt djup, mycket god överarmsvinkel, utmärkt
proportioner, benstomme samt kors, bakställ med härlig bredd och vinklar, rör sig parallelt med mycket bra steglängd,
utmärkt pälskvalitet. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia NUO ERI 1 PU2 SERT VACA. 18 month old dog of
good breed type, well laid back shoulder and moves well front and back, has a slight dip behind the withers and is a little
long in body. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. NUO ERI 1 PU3 SERT. 17 Monaten, Gebiss korrekt, Kopflinie
ganz gut, Ohren sind gut angesetzt, Augen dunkel und gut geformiert, Körper stark, gutes Winkelungen und Bewegungen.

Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. NUO ERI 4. Golden dog with excellent body properties, super angulation
and development of forechest, good width through ribs and quarters, excellent muscling, legs and feet, moved straight and
true with merry action, to be very critical would prefer more masculinity in head, well handled. Helsinki 9.6. Paul Stanton,
Ruotsi. NUO ERI 2. Kraftfull, elegant välbalanserad hane, fint uttryck, behöver utvecklas i nospartiet för att passa till
skallen, vackra ögon, stark hals, härlig förbröst, utmärkta ben, platta tassar, välutvecklad och fast kropp, välansatt svans,
utmärkt vinklar bak, önskar bättre vinkling fram, vacker päls, rör sig parallelt fram och bak, utmärkt baksteg, önskar något
längre framsteg. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. NUO ERI 1 PU4 SERT. Keskikokoinen vahva tyylikäs uros,
maskuliininen pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, hyvälaatuinen turkki, erittäin hyvät liikkeet ja
temperamentti. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. NUO ERI 1 PU3 SERT. Quality gold male, playing correct
proportions, compact and balanced, super head, correct for breed, lovely expression, well developed forechest, strong
bodied, strong firm loin set in very firm muscular hindquarters, good topline and tail carriage, well furnished with correct
textured coat, correct temperament and movement. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. NUO ERI 1 PU3 SERT. Nice
masculine head, nice lipshape, could be a bit shorter in loin, good angulations in the front and behind, excellent body
substance, good bone, correct tailset, moves very well with typical gait. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. NUO ERI 1
PU2 SERT CACIB. Hyvin kehittynyt, hyvärunkoinen, sopiva voimakkuus, hyvin kulmautunut vahva takaosa, hyvä eturinta,
kuono saa vielä voimistua, hyvä purenta, hyvän laatuinen karva, erinomainen takaliike, taitavasti esitetty. Kuopio 6.8.
Adolfo Spector, Argentiina. NUO ERI 2. Excellent temperament, bite and show condition, would like a stroniger head.
Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. NUO ERI 1 PU4 VASERT VACA. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, tyylikäs uros,
jolla miellyttävä pää ja ilme, otsapenger voisi olla hieman selvempi, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen takaosa,
erinomainen runko, luusto ja käpälät, kaunis oikean laatuinen turkki, oikea hännänkiinnitys, liikkuu hyvällä askelpituudella,
miellyttävä luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. NUO EH 2. Excellent nose, strong jaws, would like
a little more angulation to forehand, excellent bone and ribcage, short back, strong loin, well turned hindquarters, good coat
and feathers, sound mover. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO ERI 1 PU3 VASERT. Good type, good neck
and shoulder, good topline and quarters, I would like to have more balance in skull to muzzle, sound on the move.
MARGATE BOTTOMS UP S(n) & N Mva 42205/02 s.07.09.2002 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill Bonfire e.
Kans & Fin & Est Mva Margate What’s Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VAL ERI. Masculine gold dog shown in hard condition, has good
angulation, ribs and quarters, loin could be slightly shorter, good bone, excellent width of thigh and sweep of stifle, moved
straight and sound but slightly short in front step.
MARGATE HEAD OVER HEELS 46977/03 s.28.10.2003 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01 V-01 V02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Margate Fay Fable kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Laukaa 15.7. Markku Santamäki. AVO EH 4. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää,
tummat silmät jotka hieman syvällä, pitkä kaula, hyvä eturinta, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, jättää hieman
matalaraajaisen vaikutelman, runsas turkki, selkäturkki ei paras mahdollinen. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia.
AVO EH. A little strong in the head, when standing not balance, nice quarters, a little overweight, it is his unbalanced body
when standing that I give him only very good.
MARGATE PLAYWELL EXPRES Kans & Fin & S Mva JMV-98 17048/97 s.22.02.1997 i. Northworth Hot Stepper e.
Kans & Fin & Est Mva Margate What’s Up Yours kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Heinola 20.8. Harri Lehkonen. VAL ERI 2 PU2. Keskikokoinen, vahvarunkoinen, tyylikäs uros,
maskuliininen pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, oikealaatuinen turkki, liikkuu ryhdikkäästi pitkällä
askeleella.
MARGATE THE MACALLAN 26040/05 s.10.04.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels e. Margate
Could Be Yours kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Marttila 8.4. Tarja Hovila. JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin tyylikäs ja kaunislinjainen uros jolla
erinomaiset mittasuhteet, kaunislinjainen uroksen pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoisesti
kulmautunut, erinomainen runko ja eturinta, erinomaiset raajat, luusto ja käpälät, oikea hännänkiinnitys ja erinomainen
hännän käyttö, hyvin kaunis turkki, aavistuksen pitkä lanneosa, liikkuu ryhdikkäästi vetävällä askeleella. Hausjärvi 9.4.
Mikael Tranholm, Tanska. JUN ERI 1 PU4. 11 months old red of excellent type, well chiselled masculine head, nice
expression, dark eyes, scissor bite, biggest size, excellent well muscled neck, set into well laid back shoulders, excellent
forechest, compact well developed body, nice loin and tailset, well angulated behind, excellent coat, good bone, nice mover,
would like a bit more power behind, well presented. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN EH 3. Temperamentvolle
fröhlicher Rüde, sehr schöner Kopf, sehr gute Halslänge, gut Vorhand- und sehr gute Hinterhandwinkelungen, in der
Bewegung noch nicht reguliert und der Rücken noch nicht fest, schönes Haar.
MARGATE YOUNG COLLINS 26930/03 s.30.04.2003 i. N & S(n) Mva Caperhill Missing Link e. Kans & Fin & Est
Mva Canyonn Carrie On At Margate kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Muurola 22.4. Markku Santamäki. AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä,
vahva täyteläinen pää ja kaula, hyvä luusto ja runko, hyvä turkki, tasapainoiset liikkeet, voisi olla draivia enemmän,
käyttäytyy hyvin. Oulu 13.5. Ritva Raita. AVO ERI 2. Sopusuhtainen, hiven korkea kallo, hyvä runko, etuasentoiset lavat,
hyvät takakulmaukset, alussa liikkui komeasti. Joensuu 27.5 . Theo Leenen, Belgia. AVO ERI 1 PU1 ROP RYP4. 3
years old, square in construction, masculine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck and shoulder
and topline, a strong compact body, well angulated, correct coat, moves well. Joensuu 28.5. Gert Christensen, Tanska.
AVO ERI 1 PU1 VSP. 3 years, nice masculine head, scissor bite, square muzzle, good stop, nice dark eyes, good skull, well
set ears, good neck and topline, good croup, strong body, could have more chest, sufficiently angulated in front, well

angulated in rear, good bones, moving a little short in the front, good coat, nice temperament. Rovaniemi 24.6. Claudio de
Giuliani, Italia. AVO ERI 1 PU4. Right size and type, excellent head and proportions, too flat ears, right compact body,
enough strong in topline, right chest, right tail carriage, enough good moving, right coat condition. Kuopio 5.8. Annukka
Paloheimo. AVO EH 1. Hyvät mittasuhteet, sopiva vahvuus, hyvä rintakehä, erinomainen karvan laatu, hieman takaluisu
kallo, hyvä purenta, hyvä eturinta, eturaajat saisivat olla suoremmat, vahva takaosa, etuliike jää melko lyhyeksi ja korkeaksi,
mikä pudottaa palkintosijaa. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. AVO ERI 2. Excellent bite and temperament,
would like him more refined in head, shorter in body and wider behind. Sodankylä 12.8. Paula Heikkinen-Lehkonen.
AVO ERI 1 PU1 ROP. Hyvä koko ja mittasuhteet, tiivis, kiinteä ja lihaksikas, hyvä pään pituus, mutta kuonon ja kallon
ylälinjojen tulisi olla yhdensuuntaisemmat, kaunis ylälinja, hyvä lapakulmaus ja ylärinta, hyvä rintakehän syvyys ja
tilavuus, erinomaiset takakulmaukset, erinomainen karvan laatu, hyvässä kunnossa, liikkuu hyvin. Oulu 7.10. Rita
Reyniers, Belgia. AVO ERI 1 PU4. 3½ years, very big in size, excellent type, good proportions in head, good earset, nice
topline with strong back, excellent brisket, very well angulated, good feet but while standing slightly turning out, which
improves in movement.
MERAZURE DARING TIGER 10980/06 s.10.12.2006 i. Fin & Est & Rus Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e.
Merazure Tan Azure Dream kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEN. Black dog puppy who needs more confidence, he has
excellent angulation and proportions but needs time to develop in head, depth and body, good feet and good tailset.
Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . PEK 4. Correct type and proportions, nice type of head, could have more parallel
lines, excellent expression, correct topline, good volume of body for his age, correct angulated, moves a bit out in hocks and
needs more temperament. Laukaa 15.7. Markku Santamäki. PEK 2. Mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, hyvä
kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, sopusuhtainen luusto, hyvät raajojen kulmaukset, jopa erinomaiset takaa, saisi liikkua
iloisemmin ja häntä korkeammalla, muuten lupaava. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. PEK 1 KP VSP-pentu. Hyvän
kokoinen nuori uros, hieman takaluisu kallo, hyvä takaosa, hyvin kulmautuneet raajat, ikäisekseen hyvä runko, terveet
liikkeet, voisi esiintyä paremmin. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. PEK 2. Young male, slightly hesitant on table,
has good bone, deep chested, slightly long in body, firm muscled hindquarters, correct topline and tail, not displaying well
in movement, needs more practice, promising. Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . PEK 2 KP. Lovely type and balance,
beautiful head and expression, excellent neck and shoulder, still lacking in forechest, well proportioned body, lovely
hindquarters, just would like to see slightly better tailset, moves well for age.
MERAZURE POKER ACE 31198/99 s.23.06.1999 i. Cardamine Tantom e. Fin Mva Merazure Keep Up kasv. Merja
Kämäräinen
Näyttelyt: Jaala 1.5. Jorma Silta. KÄY H. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen uros, sillä on riittävä uroksen pää, hyvä
selkä, riittävä rinnan syvyys mutta eturinta kovin kapea, muuten hyvät raajat mutta etukäpälät ulkokierteiset, oikea turkki,
hyvä luonne, ahtaat etuliikkeet.
MERYL KICK-OFF Fin Jva 25950/04 s.18.02.2004 i. Mankenbrock Spirit e. Nancarrow Cinamon kasv. Maria
Müllersdorf, Ruotsi
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. KÄY H. Well muscled black dog with clean expression, good
angulation and forechest with excellent bone and feet, proportions of body incorrect height to length, as he ought to be
square, and is too tall for the breed standard.
Spanieleiden metsästyskoe:
LAITILA 10.9.2006
KAUHAJOKI 30.9.2006
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OULU 11.11.2006

AULA ALLAN

VOI3

201,5

MIDIAN’S LUCKY HOPE 44910/04 s.11.07.2004 i. Shimmerian Jubilee Prince e. Midian’s Jewel Queen kasv. Katri
Laitila
Näyttelyt: Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. NUO EH 1. Erinomainen tyyppi, hyvä pää joka voisi olla aavistuksen
urosmaisempi, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, hieman suora olkavarsi, hyvin kehittynyt runko, riittävät
takakulmaukset, hyvät rungon mittasuhteet, miellyttävä luonne. Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska.
NUO EH 1. Well proportioned with good bone and feet and well angulated hindquarters, would like more masculinity of
head and more substance in foreface, good spring of rib but needs more chest and better angulation of upper arm, well set
tail, moves with drive but very narrow and toeing out in front, good coat, carrying too much weight on today. Kuopio 4.8.
Javier Sanchez, Espanja. AVO EH 1. Correct type and proportions, wavy coat, front could be better, correct body
substance, good angulations behind, the head should be more solid and the line of the skull more balanced with the line of
the muzzle, could move with better drive and some more energy. Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Viro. AVO EH 2.
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen, riittävä luusto, hyvä pää, kuono-osa saisi olla leveämpi, vahva selkä, toivoisin

enemmän eturintaa, hyvä rintakehä, eturaajoissa ulkokierteisyyttä, hyvät takaraajat, hyvä turkki, hyvät liikkeet. Oulu 7.10.
Rita Reyniers, Belgia. AVO ERI 2. 2 years, big in size, excellent type, masculine head, sharp scissor bite, good reach of
neck, slightly short in upper arm, excellent brisket, very well angulated hindquarters, good feet and coat, moves well, but
has to stabilise front.
MIDIAN’S LUCKY STAR 44908/04 s.11.07.2004 i. Shimmerian Jubilee Prince e. Midian’s Jewel Queen kasv. Katri
Laitila
Näyttelyt: Rovaniemi 4.3. Soile Bister. NUO EH 1. Kaunislinjainen, hyväluustoinen uros joka on vielä kovin kesken
kehitykesn rungoltaan, hyvä pään pituus, kuono voisi olla hieman täyttyneempi, hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset, hieman
pehmeät ranteet, hyvä karvan laatu, etuaskel voisi olla hieman pidempi, hyvä luonne. Ruovesi 17.4. Markku Santamäki.
NUO EH 2. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin rakentunut, ilmeikäs hyvä pää, hyvä luusto, sopusuhtainen rintakehä, voisi
liikkua avoimemmin sekä edestä että takaa, muuten suorat hyvät liikkeet, näyttävä kaula, hyvä turkki, saisi liikkua
vapautuneemmin jolloin ylälinja säilyisi parempana. Alajärvi 6.5. Leila Kärkäs. NUO H. Kauttaaltaan vielä kovin kapea,
tarvitsee aikaa kehittyäkseen, hieman takaluisu kallo, hyvät tummat silmät, hyvin kulmautunut etuosa, voimakkaat
takakulmauket, löysyyttä ranteissa, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta sekä edestä että takaa kovin kapea, hyvän
laatuinen kiiltävä karvapeite, miellyttävä luonne. Rovaniemi 24.6. Claudio de Giuliani, Italia. NUO EH 3. Right type
and size, right head and proportions, too short neck, enough shoulder angulation, right topline, right chest, enough parallel
moving, right coat condition. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. NUO EH 2. Svart ung hane av bra storlek och proportioner,
maskulint huvud, något runda ögon, tillräcklig parallellitet i skall och nos, korrekt bett, välvinklad runtom, bra nacke, rygg
och kors, välformad bröstkorg, önskar något kraftigare lår och mera knävinkel, rör sig med bra steg men kunde hålla ryggen
bättre i rörelsen. Seinäjoki 29.7. Markku Santamäki. AVO EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea
(pituus/korkeus), jonkin verran kevyt pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja pään ylälinjat samansuuntaiset, riittävä
luusto, hyvä rinnan syvyys, hyvin hoidettu oikean laatuinen runsas turkki, käyttäytyy hyvin.
MIDIAN’S NIGHTWISH 42009/05 s.28.05.2005 i. Shimmerian Jubilee Prince e. Midian’s Jewel Queen kasv. Katri
Laitila
Näyttelyt: Oulu 13.5. Ritva Raita. JUN H. Kookas juniori jolla hiven kantikas pää, etuasentoiset lavat, liikkeet saisivat
olla vahvemmat, löysä edestä, tarvitsee enemmän lihaksia, sivusta katsoen liikkuu hyvin, ei tahdo esiintyä.
MISTILY’S COMMANDER BLUE 28830/06 s.04.09.2004 i. S(n) Mva Mistily’s Amber Gambler e. Charbonnel Grace
‘N’ Favour kasv. Christina Daniels, Ruotsi
Näyttelyt: Sauvo 27.5 . Vera Smirnova, Viro. NUO ERI 1 PU2 SERT. Erittäin hyvätyyppinen uros, jolla kauniit
ääriviivat, kaunis pää ja kaula, vahva selkä, hyvät raajat, kaunis turkki, hyvät liikkeet. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, IsoBritannia. NUO ERI. Quality blue dog with lots to like, balanced head with good stop, good reach of neck and angulation
before and aft, good legs and feet, excellent spring of rib and width of quarters, moved true but could be a little happier.
Salo 8.7. Leila Kärkäs. NUO EH 2. Saisi olla kauttaaltaan urosmaisempi, erittäin kaunis pää ja hyvä ilme, etuasentoiset ja
hieman pystyt lavat, riittävä runko ja eturinta, hyvä takaosa, liikkuu hieman lyhyellä etuaskeleella, hyvä etuaskel, hyvä
karva ja miellyttävä luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO ERI 1 PU3 SERT. Very typical, well
balanced, good head, eye and expression, correct neck and forehand construction, excellent legs and feet, correct spring and
depth of rib, compact strong loin, well turned hindquarters, sound mover.
MUSKETTIKOIRAN DON JUAN Fin Mva Fin Jva 14526/00 s.01.01.2000 i. Kans & Fin & Est Mva BaltV-00
Benchmark Kickshaw Knob Jr e. Fin Jva Muskettikoiran Amanda kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VAL EH. Grösse Blauschimmel, maskuliner Kopf, ausreichende
Halslänge, Gebaude könnte noch kürzer sein, ausreichende Vorhandswinkelungen, gute Hinterwinkelungen, etwas tief
angesetzt Rute, Haarkleid nicht im besten Kondition, in der Bewegung vorne und hinter nicht ganz sauber.
MUSKETTIKOIRAN EDDIE 34624/00 s.10.07.2000 i. Kans & Fin & Est & Ltu & Blr Mva V-94 LtuV-99 Fools Alibaba
e. Benchmark Vero Moda kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää ja ilme, hyvä
kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, aavistuksen lyhyt olkavarsi, sopiva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä
askeleella. Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. EH 2. Iloisesti esiintyvä keskikokoinen uros, vahva kuono, taakselaskeva
kallo, hieman pystyt lavat, hieman jyrkkyyttä lantiossa ja lyhyt taka-askel, hieman kihartuva turkki, saisi liikkua
ryhdikkäämmin. Jämsänkoski 25.5. Natalija Nekrosiene, Latvia. KÄY ERI 2. Strong bones, correct proportions of head,
enough dark eyes, good neck, correct topline, good chest, could have better forechest, well angulated in both, free side
movement.
MUSKETTIKOIRAN GENTLEMAN 10613/02 s.01.11.2001 i. Kans & Fin & Dk & Est Mva EstV-00 Benchmark
Science Fiction e. Benchmark Vero Moda kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, selvästi urosmainen, miellyttävä pää,
hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, eturinta voisi olla selvempi, sopiva luusto, riittävä runko, samoin takakulmaukset,
liikkuu hyvällä askeleella, erinomainen luonne. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. AVO ERI 4. Iloisesti esiintyvä,
vahvaluustoinen uros, maskuliininen pää, hieman kaulanahkaa, riittävästi kulmautuneet raajat, hieman pitkä lanne, kaunis
turkki, voisi liikkua tehokkaammin edestä, erinomainen temperamentti.
MUSKETTIKOIRAN MANAGER 43033/04 s.10.08.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e.
Benchmark Dizzy Lizzy kasv. Pirjo Toivakainen

Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. NUO EH 3. Sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä, hyvä
täyteläinen pää, eturinta voisi olla voimakkaampi, hyvä rintakehän muoto, oikea-asentoinen lantio, vahva luusto,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvin hoidettu karvapeite, kaunis väritys, iloinen hännänheiluttaja.
MUSKETTIKOIRAN NEXT TO ME 40692/05 s.21.07.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Muskettikoiran
Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. PEK 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät rungon mittasuhteet,
hyvä pää ja ilme, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko ja eturinta, sopiva luusto, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä
askeleella, kantaa häntäänsä kauniisti. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. JUN EH 2. Vielä kesken kehityksen oleva, melko
hyvä pää, lavat saisivat olla viistommat, eturinta saisi olla vahvempi, lyhyt lantio, oikealaatuinen karvapeite, voisi liikkua
pitemmällä askeleella, kaipaa kehätottumusta.
MY DECAMERONE HOCUS POCUS UA.UKU.000706/06 s.26.06.2005 i. Asquanne’s Gossip e. My Decamerone Love
Me True kasv. T Gryshko, Ukraina
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN H. Bra storlek, vackert uttryck, behöver utvecklas lite mer i huvudet,
kort hals, önskar mer benstomme, platta utåtvridna framtassar, brant skuldra, ganska bra kropp för åldern, tillräckligt
vinklad bak, hög has, vacker päls och kondition, rör sig utmärkt bak, kort framsteg, något stressad som förstör hans rörelser.
MY DECAMERONE THUNDER CLOUD UA.UKU.001529/05 s.27.08.2004 i. Asquanne’s Gossip e. Kordens Old
Fashioned Dream kasv. T Gryshko, Ukraina
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. NUO H. Utmärkt storlek, elegant, välbalanserad, mycket vackert uttryck,
välformat huvud, stark hals, bra förbröst, behöver mer benstomme, brant skuldra, utmärkt kropp, stark länd, önskar längre
och bättre vinklat bakparti, mycket vacker päls och kondition, för mycket läppar och halsskinn, rör sig okoncentrerat med
ett mycket kort och högt framsteg.
NEPPARI’S BANANA SPLIT 13401/05 s.22.12.2004 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Rassel’s Beautiful
Queen kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. JUN EH 2. Kookas voimakas uros, joka saisi olla mittasuhteiltaan aavistuksen
pitempi, sillä on voimakas uroksen pää, hyvä selkä, riittävä rintakehä, raajojen luusto voimakas, riittävät kulmaukset, hyvä
turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet. Marttila 8.4. Tarja Hovila. JUN ERI 2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet,
maskuliininen hyvän mallinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, niukka eturinta, hieman etuasentoinen lapa, erinomainen runko,
raajat ja luusto, oikea hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut takaosa, kaunis turkki, etuaskel voisi olla hieman pidempi,
muuten liikkuu hyvin ryhdikkäästi. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. JUN EH 4. 15 months old blue roan of
very good type, masculine but a bit heavy head, would like it more dry, scissor bite, would like to see a bit more neck, a bit
straight shoulder, needs a bit more forechest, well developed short body, though a bit fat today, excellent loin, well
angulated hindquarters, moves with good drive, though he needs more power in front, well presented, excellent
temperament. Jaala 1.5. Jorma Silta. JUN H. Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen uros, joka esitetään hieman
pulskassa kunnossa, sen pään linjat ovat oikeat, mutta hieman runsasnahkaiset, pientä löysyyttä alaluomissa, hyvä ylälinja,
voimakas hyväasentoinen rinta, voimakas luusto, riittävät kulmaukset, hyvä turkki, kiva luonne, liikkuu oikein. Kellokoski
3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. JUN EH. Strong blue dog with happy temperament, good rib and quarters, but upright in
angulation which reflected in his movement, more training in the lead would improve, if he lifts his head he may move
forward more satisfactorily. Lohja 4.6. Paula Rekiranta. JUN EH 4. Voimakasrakenteinen nuori uros, hieman
pyöristynyt kallo, vahva kuono-osa, riittävä kaula, hieman pystyt lavat, hyvä rintakehä, lyhyt lantio, niukka polvikulmaus,
hyvä luusto, erittäin hyvä karvan laatu, yhdensuuntaiset liikkeet, mutta saisi liikkua huomattavasti pidemmällä askeleella.
Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. NUO EH 1. Large blue roan with bone, good coat, however he is too large and too
heavy in head which lacks breed type. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. NUO ERI 2. Blue roan male on larger side,
strong bone and correct feet, little heavy-headed for me, sweet expression, good temperament, firm dog in body and
condition, not as compact as I prefer, good coat, sure moving. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. KÄY H. Kookas ja
raskas uros, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, liikaa huulia ja kaulanahkaa, hyvä kaula, etuosa
saisi olla paremmin kulmautunut, vankka runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, hyvälaatuinen
turkki, hyvä luonne.
NEPPARI’S BLUE MOON 13403/05 s.22.12.2004 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Rassel’s Beautiful Queen
kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. JUN EH. Happy black and white dog who has a very strong head
and body, well angulated with lots of depth and substance, excellent ribs and quarters, good legs and feet, unfortunately on
the move he toes in in front and leans in on hocks, maybe if he doesn’t pull on the lead, this may improve. Lohja 4.6.
Paula Rekiranta. JUN EH 3. Erittäin hyvän typpinen, mittasuhteiltaan oikea, voimakas uros, hieman karkea kallo, vahva
kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset kulmaukset, erittäin kaunis karvapeite, liikkuu
hyvin lyhyellä ja töpöttävällä askeleella edestä ja takaa. Forssa 18.6. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH 3. Melko
kookas ja vahva, erittäin hyvin kehittynyt uros, hieman raskas pää ja otsapenger, hieman takaluisu kallo ja hieman löysää
nahkaa, lyhyehkö kaula, etuasentoiset lavat, hyvä selkälinja, täyteläinen rintakehä, hyvät takakulmaukset, erinomainen
karvan laatu, hieman lyhytaskeliset liikkeet, esiintyy iloisesti. Salo 8.7. Leila Kärkäs. NUO EH 3. Erittäin hyvän
tyyppinen, hieman syvä kallo ja voimakkaat otsaluut, runsaasti kaulanalusnahkaa, niukasti kulmautunut etuosa, hyvä
takaosa, riittävä eturinta ja runko, hieman luisu lantio, hyvä karva, miellyttävä luonne, hyvä voimakas taka-askel,
etuaskeleessa voisi olla enemmän ulottuvuutta. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. NUO ERI 3. Solid built male with
good bone, strong headed, firm body, slightly longer in loin, strong firm topline and tail carriage, shown in good coat and
condition, moves well, happy on the lead.

NIGHTLANE’S PEACEMAKER 10963/04 s.06.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s Lonely Hunter kasv.
Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. AVO EH 1. Hyvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja kaula,
eturinta saisi olla voimakkaampi, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, turkki ei nyt paras mahdollinen, kaunis väritys,
käyttäytyy iloisesti, näyttävät sivuliikkeet. Valkeala 4.3. Jorma Silta. AVO ERI 2 PU4. Mittasuhteet oikeat, tasapainoinen
uros, sillä on oikealinjainen uroksen pää, kiinteä hyvä ylälinja, hyvä pitkä rintakehä, voimakas luusto, riittävä olkavarsi,
hyvät kulmaukset, kaunis turkki, hyvä luonne, liikkuu oikein. Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. AVO EH 2.
Maskulint välskurit huvud som kunde ha mer bredd, tillräcklig hals, kunde ha mer förbröst, i övrigt välformad bröstkorg,
mycket god överarmsvinkel, utmärkt proportioner, kors och benstomme, välvinklat bakställ, rör sig parallelt med mycket
god steglängd, utmärkt rygglinje, utmärkt temperament. Alajärvi 6.5. Leila Kärkäs. AVO EH 2. Hieman pitkärunkoinen
uros jolla muuten hyvä pää mutta kulmakaaret saisivat olla selväpiirteisemmät, riittävät tasapainoiset kulmaukset, rungon ja
eturinnan tulee vielä kehittyä, liikkuu hyvin, hyvä karvan laatu ja iloinen cockerin luonne. Jämsänkoski 25.5. Natalija
Nekrosiene, Latvia. AVO EH 2. Good bones, correct proportions in head, should be more muscled, dark eyes, good neck,
straight back, long loin, enough deep chest, should be more developed in forechest, correct angulations, free side
movements. Tuuri 17.6. Rune Fagerström. AVO ERI 1 PU3. Erinomainen tyyppi ja koko, voisi olla aavistuksen
tiiviimpi rungoltaan, maskuliininen pää jossa erinomainen pituus ja oikeat linjat, hyvät tummat silmät, matalalle
kiinnittyneet korvat, hyvä kaula, riittävä eturinta, pysty olkavarsi, hyvä rinnan syvyys mutta kylkien tulee vielä pyöristyä,
hieman pitkä lanneosa, riittävät takakulmaukset, hyvä luusto, hieman litteät käpälät, hyvä ylälinja, erinomainen liikkuja, ei
parhaassa karvassa tänään, kiva luonne. Laukaa 15.7. Markku Santamäki. AVO EH 3. Sopivan kokoinen,
mittasuhteiltaan oikea, oikea urosmainen täyteläinen pää, aavistuksen avoimet silmäluomet, hyvä kaula, riittävä luusto,
runko voisi olla täyteläisempi, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi.
AVO EH 2. En hanhund som ger ett något lätt och luftigt intryck, välformat huvud, något kort hals och knappt vinklad
skuldra, bra överlinje men något tunn bröstkorg och lite lång länd, bra parallella rörelser trots något utåtställda knän, bra
pälskvalitet. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. AVO ERI 1. Urosmainen, erittäin tasapainoisesti liikkuva aikuinen
uros, oikeat pään linjat, mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi, kuitenkin hyvä ilme, hieman lyhyt kaula, muuten oikea
ylälinja, hieman niukasti kulmautunut olkavarsi, hyvä rungon tilavuus, riittävästi kulmautunut takaosa, mutta hieman korkea
kinne, erinomainen turkin laatu ja luonne. Jyväskylä 18.-19. Davis Wong, Australia. AVO ERI. Lovely head and eyes,
good neck and shoulders, good topline and quarters, sound behind.
NIGHTLANE’S PLAYMAN 10965/04 s.06.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s Lonely Hunter kasv.
Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. KÄY EH 2. 2½ year old blue roan dog of very good quality, well
chiselled masculine head, nice dark eyes, scissor bite, good neck, well laid back shoulder, somewhat short upper arm, needs
more forechest, a bit curved in his topline, well developed body, a bit long in loin, good tailset, nice hind angulation, low
hocks, needs to be more confident, free mover, needs more action in front, quite wide behind, needs ring excercise.
Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. KÄY ERI 4. Attractive blue dog with good expression and dark eye, clean
neck and well angulated front construction, good bone and tight feet, good spring of rib and width of quarters, moved
straight behind but a little erratic in front, would prefer a shorter loin. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. KÄY EH 3.
Erittäin hyvän tyyppinen urosmainen uros, oikean mallinen pää, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä ilme,
riittävä kaula, hieman suora olkavarsi, hyvä runko ja ylälinja seistessä, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu reippaasti, mutta
takatyöntö voisi olla voimakkaampi, erinomainen turkki ja luonne.
NOBLE TRAMPS CAIPIROSCA Fin Mva 12775/02 s. 21.11.2001 i. Westerner Wedding Singer e. Karlux Lemon
Squash kasv. Elisa Itälaakso
Toko:
VAASA 26.5.2006

STÉN ILKKA

ALO2

152

VAASA 4.6.2006

ALA-LÄHDESMÄKI JAANA

ALO2

142,5

VAASA 8.6.2006

KINNUNEN VEIJO

ALO2

149,5

NOBLE TRAMPS EMPTY POCKET 18407/05 s.01.12.2004 i. Kans & Fin Mva JV-04 BaltV-04 Finemoon Second
Sight e. Noble Tramps Close To You kasv. Elisa Itälaakso
Näyttelyt: Maalahti 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. NUO EH 1. Mycket välformat huvud med god könsprägel,
normala vinklar fram och bak, rejält djup i bröstkorgen, bra ben och tassar, stark rygg, bra pälskvalitet, mycket effektiva
rörelser, lovande.
NORTHWORTH A TRUE ASHGROVE Fin Mva 18348/99 s.17.03.1999 i. Kans & Fin Mva EuJV-91 Raccoon’s Quite
A Bomb e. Am Mva Ashgrove Captivating kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. VAL EH 1. Haluttomasti esiintyvä vahva uros, pitkä loiva otsapenger,
hieman takaluisu kallo, lavat saisivat olla viistommat, hyvälaatuinen turkki, saisi liikkua ryhdikkäämmin ja pidemmällä
askeleella. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia VAL EH 3. 7 year old dog of good type, well balanced, a little
stuffy in neck, moves soundly front and back but lacks front reach in side movement, receding in back skull which detracts
from head qualities, also a little weak in pastern. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. KÄY EH 4. Masculine
head, gentle eye and expression, fair neck, upper arm a little short, strong ribcage and loin, level topline, well turned
hindquarters, sound mover.
NORTHWORTH BRAVE HEART 10598/03 s.11.07.2002 i. V-99 Northworth Trip Hammer e. Northworth Nonstop
kasv. Nina Kauhanen

Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. AVO H. Maskulint huvud med utmärkt proportioner och uttryck,
mycket bra hals, bröstkorgen tillräckligt djup, i övrigt utmärkt formad, något rak överarm, välvinklat bakställ med utmärkt
bredd, utmärkt benstomme, ger ett något högställd intryck, svansansättningen känns korrekt men han tappar sin svans helt i
rörelse, rör sig med mycket bra steg men tvåspårigt, pälsen kunde vara bättre trimmad, utmärkt temperament. Helsinki 9.6.
Paul Stanton, Ruotsi. AVO ERI 1. Mycket elegant, kraftfull, välbalanserad, vackert uttryck, välutfyllt nosparti, bra skalle,
stark hals, bra förbröst, bra benstomme, tillräckligt kropp, stark länd, något rak i sina vinklar fram och bak, dock in harmoni,
bra muskler, utmärkt päls, rör sig med mycket god steglängd, parallel bak, önskar stabilare fram, härlig resning. Laukaa
15.7. Markku Santamäki. AVO EH 2. Oikeat rungon mittasuhteet, täyteläinen pää, hieman takaluisu kallo, oikea purenta,
tiukka kulmahampaiden asento, hyvä rintakehän muoto, vahva runko, hyvä luusto, polvikulmaus voisi olla voimakkaampi,
hyvät liikkeet, vahva turkki. Kouvola 19.8.. Jef Verress, Belgia. . AVO ERI 2 PU4 VASERT. 4 years old black, good
head, soft expression, correct ears, prefer a drier neck, good topline, tail well set, in good summer coat, prefer a little more
angulation in front, moved with enough drive from the back. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. AVO ERI 1 PU4 SERT.
Ryhdikäs tyylikäs uros, hieman takaluisu kallo, erinomaisesti kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, oikeat mittasuhteet,
kaunis turkki, liikkuu hyvällä askeleella.
NORTHWORTH COPESTONE 44381/94 s.01.07.1994 i. Pohj & Fin & N & Dk Mva Westerner Forest Blaze e.
Northworth Look Like Leather kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Parainen 13.5. Leila Kärkäs. VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET. Erinomainen kokonaisuus, hurmaava 12vuotias, erinomainen pää, silmissä ikä näkyy, hyvä rakenne, erinomainen eturinta, kaunis ylälinja seistessä, liikkeet eivät
enää niin vetreät, karva upeassa kunnossa, hyvin hoidettu vanha herra. Salo 8.7. Leila Kärkäs. VET ERI 1 VSP-VET.
Hyvässä kunnossa oleva 12-vuotias, kaunisilmeinen hyvä pää, hyvä rakenne ja erinomainen runko, takaosassa ikä hieman
näkyy, lihakset jo hieman kuihtuneet, kaunis kaula ja ylälinja, upea karva, toivotan paljon hyviä vuosia.
NORTHWORTH JACK OF ALL TRADES 29997/04 s.25.02.2004 i. Fin Mva Finemoon One And Only e. EuV-06
Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI 3. Good proportions, should have better expression,
good front, good angulations, good ribcage, wide loins, quite good croup, very good movement.
NORTHWORTH KING’S COMMAND Fin Mva 11946/99 s.01.12.1998 i. Northworth Hot Stepper e. PVM-99 V-02 V04 Northworth May I Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL ERI. Kraftfull dock mycket välbalanserad hane, vackert välformat
huvud med fint uttryck, mycket halsskinn, stark hals, tillräckligt lång, utmärkt förbröst, bra benstomme, välutvecklad stark
kropp, fast länd, utmärkt vinklad bak, härlig bredd lår, brant skuldra, mycket vacker pälskondition, rör sig sunt med ett
harmoniskt och ganska långt steg dock kunde ha mer kraft bak, bra resning. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. VET ERI 1
ROP-VET BIS2-VET. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaniuros, kaunis ilmeikäs pää, lavat hieman edessä, vahva
selkä, erinomainen rintakehä, hyvä takaosa, liikkuu hyvin. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VET ERI 2.
Beautiful red male, nice proportions, quite good front, should have longer upper arm, very good ribcage, strong loins,
should be shorter, quite good croup, quite good joints, very good condition, moves well.
NORTHWORTH LANDSHARK Fin Mva 37130/95 s.18.02.1995 i. Am Mva Westerner Marching Order e. Northworth
Acid Drops kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. VET ERI 2 PU4. Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet ja linjat, hyvä
temperamentti, ilmeikäs pää, luomet voisivat olla tiiviimmät, näyttävä ylälinja, hyvä rintakehä ja raajat, hyvä liikkuja. Oulu
13.5. Ritva Raita. VET ERI 1 ROP-VET. Hyvä ilmeikäs pää, hyvin kulmautunut, liikkuu kaikin puolin hyvin, voisi olla
hiven lyhyempi. Joensuu 28.5. Gert Christensen, Tanska. VET EVA. 11 years, nice masculine head, excellent bite,
brown eyes, good skull, well set ears, good neck and topline, excellent body, well angulated, good bones, limping in the
movement, cannot evaluate, good coat, nice temperament. Hyvinkää 17.9. Marjo Jaakkola. VET ERI 1 PU4 ROP-VET.
Erinomaisessa kunnossa esitetty 11 ½-vuotias veteraani, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva
runko, tasapainoisesti kulmautunut, iloisesti esiintyvä vanha herra. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VET
EH 2. Clean skull and muzzle, gentle eye and expression, fair neck, forehand a little upright, good ribcage, well turned
hindquarters, up to size to my taste.
NORTHWORTH LAST DEVIL Fin Mva 21770/99 s.24.03.1999 i. Northworth Hot Stepper e. Northworth Pin’nacle
kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Marttila 8.4. Tarja Hovila. KÄY ERI 1 PU4. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kauniit ääriviivat,
maskuliininen kaunismuotoinen pää, olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi, erinomainen kaula ja ylälinja, erinomainen
runko, raajat, luusto ja käpälät, erittäin hyvin kulmautunut takaosa, oikea hännänkiinnitys, erinomaiset takaliikkeet, etuaskel
voisi olla hieman pidempi, kaunis oikeanlaatuinen turkki.
NORTHWORTH MAD SITUATION Rus Mva EuV-06 17656/01 s.20.09.2000 i. Kans & Fin & Am Mva JMV-94
NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Northworth Hue And
Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL ERI 1 SERT FIN MVA CACIB ROP. Utmärkt storlek, elegant,
välbalanserad, mycket vackra ögon, nospartiet kunde vara lite mer utfyllt, bra skalle, bra hals, goda vinklar fram och bak,
härlig förbröst, bra benstomme, något kort bröstben, välvälvd och stark bröstkorg, välvinklad bak, tillräcklig muskulatur, ror
sig med långt och kraftfullt steg, utmärkt resning.

NORTHWORTH RUM COOLER 45393/05 s.12.07.2005 i. S(n) Mva EuVV-06 Manaca’s Yours Sincerely e.
Northworth Madam’s Match kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. JUN H. Erittäin kaunisturkkinen, kookas ja hieman pitkä, kuono saa
voimistua, hyvä purenta, hyvä luusto, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, etuliikkeet saavat tasaantua, erinomainen luonne,
pään yksityiskohdat saavat kehittyä.
NORTHWORTH SO MAD SO BAD 42365/05 s.28.07.2005 i. Kans & Fin & Am Mva JMV-94 NMV-94 EuJV-94 V-95
MV-95 BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Northworth Runaway Bride kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Marttila 8.4. Tarja Hovila. PEK 1 KP VSP-pentu. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvin
tyylikäslinjainen, hyvin kehittynyt urospentu, jolla hyvä pää, miellyttävä ilme, kuono-osa saa vielä täyttyä, hyvin kaunis
kaula, hyvin kehittynyt runko, erinomaiset raajat ja luusto, hieman kapea edestä, sopusuhtaisesti kulmautunut, kaunis turkki,
vapaat tehokkaat liikkeet. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. PEK 1 KP ROP-pentu. Almost 9 months old black
dog of excellent type, well chiselled masculine head, a bit long muzzle, excellent well muscled neck fit in to perfect
shoulders, compact and strong body, excellent loin, good tailset, well angulated hindquarters, excellent coat and lot of it,
excellent mover, good drive, covers ground well, well presented, nice temperament. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles,
Australia PEK 1 KP VSP-pentu. 9 months old dog of good type, moves soundly, has correct topline and tail carriage,
slightly rounded in skull which causes head plains not to be parallel, would not want to be any bigger. Helsinki 9.6. Paul
Stanton, Ruotsi. JUN H. Något för stor och för dagen ger mycket luftigt intryck, fint uttryck, önskar mer bredd i nospartiet,
bra hals, något tunn benstomme till sin storlek, behöver utvecklas i förbröstet, välvälvd kropp, stark länd, tillräcklig vinklad
bak, ganska bra päls dock något ullig, rör sig med ganska bra steg, mycket trångt fram, utmärkt temperament. Tuuri 17.6.
Rune Fagerström. JUN EH 1. 10,5 kk, nuori hyvin kasvanut uros jolla erinomaiset rungon mittasuhteet, mutta tarvitsee
vielä lisää aikaa, hyvä kuono-osa, tällä hetkellä korostuneet otsaluut, hyvät silmät, kaunis kaula, riittävä eturinta, suora
olkavarsi, hyvä rinnan syvyys, mutta tulee vielä täyttyä kyljistä, lyhyt hieman luisu lantio, riittävät takakulmaukset,
erinomainen luusto, hyvät raajat ja käpälät, hyvä karva, koiran kapeus näkyy vielä liikkeissä, miellyttävä luonne. Helsinki
9.12. Christian Vantu, Romania. NUO ERI 4. Big size, good expression but too weak under jaw, still too narrow front,
quite good topline and ribcage, medium angulations, needs more substance, moves quite well.
NORTHWORTH THUNDER N’BOMBER 45016/05 s.08.08.2005 i. Bommerlunder vom Schloss Hellenstein e. EuV-06
Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. PEK 1 KP ROP-pentu. Maskulint, välskurit huvud med härligt
uttryck, utmärkt hals och halslinje, välmarkerad bröstben, mycket god överarmsvinkel, bröstkorgen ännu något grund men i
övrigt välformad, utmärkt proportioner samt kors, härlig bredd i bakstället, rör sig med utmärkt långt steg och håller sina
linjer väl. Lohja 4.6. Paula Rekiranta. JUN ERI 1 PU3 VASERT. Tyypiltään erinomainen, tasapainoinen uros,
erinomaiset pään ja rungon mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen raajaluusto ja kulmaukset, kaunis turkki,
yhdensuuntaiset liikkeet, miellyttävä nuori uros. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN ERI 2. Utmärkt storlek, mycket
elegant, vackert uttryck, välutfyllt nosparti, välformad skalle som ej får bli grövre, utmärkt hals, härlig förbröst, bra ben,
något platta tassar, välutvecklad kropp, harmoniskt vinklad fram och bak, välansatt svans, rör sig parallelt med utmärkt
baksteg, bra framsteg, behöver bli lite stabilare, härlig cocker temperament.
NORTHWORTH TRIPPELBOMBER 45014/05 s.08.08.2005 i. Bommerlunder vom Schloss Hellenstein e. EUV-06
Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. PEK 1 KP ROP-pentu. Beautiful head with nice eye and pigment, nice
topline, good stifle, movement ok, but he needs more reach in front. Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. PEK 1 KP ROPpentu. Erinomainen tyyppi, lupaava pentu, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen riittävä eturinta,
erinomainen luusto, hyvin kehittynyt runko jossa oikeat mittasuhteet, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä
askeleella, kantaa häntäänsä kauniisti, iloinen luonne, hyvä karva. Alajärvi 6.5. Leila Kärkäs. PEK 1 KP ROP-pentu.
Erittäin lupaava pentu, hyvä pää mutta vuotavat silmät häiritsevät ilmettä, ikäisekseen erinomainen runko ja eturinta, kaunis
ylälinja, edessä hieman niukat kulmaukset, hyvä takaosa, kaunis punainen karva tulossa, miellyttävä luonne. Oulu 13.5.
Ritva Raita. JUN EH 3. Kookas hyvän tyyppinen uros, hyvä ilmeikäs pää, normaalit kulmaukset, liikkuu hyvin, seistessä
tahtoo oikaista raajansa. Rovaniemi 27.5 . Markku Santamäki. JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Sopivan kokoinen,
mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, hieman vuotavat silmät, pitkä näyttävä kaula, erinomainen ylälinja, hyvät raajat, eturinta
voisi vielä vaikkapa kehittyä, hyvä turkki laadultaan, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. Haukipudas 4.6. Marianne HolmHansen, Tanska. JUN ERI 2 PU4. Beautiful 9 months old boy, masculine head, well proportioned and well matured for
his age, excelling in neck, shoulder, chest and rib, excellent bone and feet, very sound movement in full control, but he
needs experience and to settle in the ring. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . JUN ERI 1 PU3 SERT. Correct type and
balance, correct proportions of head, excellent expression, excellent topline, excellent volume of body, correct angulation in
front, could have closer elbows, enough angulation behind, could be more parallel in gait, excellent temperament. Helsinki
9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN EH. Kraftfull elegant junior, god balans, fint huvud, uttrycksfulla ögon, bra skalle, något
grova kindben, bra hals, utmärkt förbröst, tillräcklig benstomme, fina tassar, välutvecklad kropp, stark länd, kunde vara lite
bättre vinklad fram och bak, dock in harmoni, bra päls, rör sig med ganska bra steg, behöver bli lite stabilare fram och bak,
utmärkt temperament. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. JUN ERI 1 PU3 VASERT. Juniorhane av stor storlek, vackert huvud
med perfekt parallellitet, korrekt bett, bra läpplinjer, välvinklad runtom, välformad bröstkorg, bra kors och svans, bra
benstomme, fin has, rör sig med effektiva steg om än något okoncentrerad. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. JUN ERI 1
PU1 SERT VSP. 11 kk, mittasuhteiltaan oikea, hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori, jolla hyvälinjainen
urosmainen pää, hieman avoimet silmäluomet, hyvä purenta, erinomainen kaula joka kiinnittyy sulavasti ylälinjaan,
ikäisekseen hyvä runko, eturinta vielä kesken kehityksen, hieman pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut, vahvat
käpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella ja olemuksella, erinomainen karvan laatu. Keminmaa 22.7. Harri Lehkonen. JUN
ERI 1 PU1 SERT ROP. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, ryhdikäs nuori uros, maskuliininen pää, tasapainoisesti kulmautuneet

raajat, oikeat mittasuhteet, oikeanlaatuinen turkki, liikkuu hyvällä askeleella. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. JUN
ERI 1 VASERT. 11 months, good type and bone and tailset, correct angulations both front and behind, good length of the
head, good eyes and expression, good proportions of the head, good typical gait, excellent hindquarters and hocks. Kuopio
5.8. Annukka Paloheimo. JUN ERI 1 PU4 VASERT. Erinomaiset mittasuhteet, vahva luusto, hyvä purenta, kaunis kaula,
hyvä eturinta, erinomainen rintakehä, hyvät takaraajat, hyvän laatuinen karva, kevyet liikkeet, kuono-osa saa hieman
voimistua, erinomainen luonne. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. JUN ERI 1 PU2 SERT. Excellent temperament,
bite and showmanship, would like him more refined in head. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. JUN ERI 1 PU2 VASERT.
13 months, compact build, expressive head, correct bite, dog has good ear set, strong back, excellent body and bones,
typical feet, moves typically and easily. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI. Nice shape, good
proportions, quite good expression, good front, should have longer upper arm, quite good ribcage, good loins, good croup,
quite strong joints, moves well.
NORTHWORTH UNDER TAKER 45192/05 s.18.08.2005 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Northworth
Jar Against All kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Parainen 13.5. Leila Kärkäs. PEK 2 KP. Erinomainen kokonaisuus, hyvä ilme, pää vielä kesken kehityksen,
hyvä kaula ja ylälinja seistessä, liikkeessä köyristää hieman lannettaan, hyvä eturinta tulossa, tasapainoinen rakenne, liikkuu
hyvin, hyvä karvan laatu, miellyttävä luonne. Sauvo 27.5. Vera Smirnova, Viro. JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen,
sopusuhtainen 9 kk vanha uros, vielä vähän pentumainen, kaunis pää ja ylälinja, riittävän kehittynyt runko, hyvät raajat,
hieman pehmeä turkki, vapaat liikkeet. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. JUN ERI 1. Elegant male, good size and
proportions, nice head and neck, correct tail and ear, straight topline, very good angulation front and rear, nice temperament,
free movement. Toijala 3.6. Markku Santamäki. JUN EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, oikeailmeinen
pää, pitkä hyvä kaula, hyvä rinnan syvyys mutta runko vielä kesken, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy
luottavaisesti. Lohja 4.6. Paula Rekiranta. JUN ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, vielä hieman kapeapäinen ja
kapearunkoinen uros, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä turkin laatu, yhdensuuntaiset liikkeet
mutta saisi ottaa hieman pidemmän askeleen. Forssa 18.6. Paula Heikkinen-Lehkonen. JUN H. Liioitellun
lyhytrunkoinen ja korkeajalkainen nuori uros, hyvä pään pituus ja suorat linjat, otsapenger saisi olla selvempi, kuono
syvempi ja täyteläisempi, pitkä kaula, hyvä ylälinja, rintakehä kaipaa vielä huomattavasti lisää syvyyttä ja se saisi olla
pitempi, kulmaukset voisivat olla voimakkaammat, selässä jo vaihtunut karva, alapuolella vielä pentumaista.
NORTHWORTH VENOMOUS POISON JV-06 EstV-07 13363/06 s.16.11.2005 i. Northworth Talk In Waves e. Fin
Mva Twinsmade American Pie kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 1 KP VSP-pentu. Very promising black dog puppy with soft
melting expression, excellent reach of neck, good angulations, rib and width of quarters, moved soundly with confidence,
chest needs to develop but he is a baby. Tuuri 17.6. Rune Fagerström. PEK 1 KP ROP-pentu. 7 kk, erinomainen tyyppi
ja koko, oikeat rungon mittasuhteet, ihastuttava pää jossa oikea pituus ja voimakkuus, oikea ilme, hyvin asettuneet korvat,
kaunis kaula, riittävä eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, hyvät suorat raajat, hyvät käpälät,
etuaskel voisi olla pidempi, muuten liikkuu erinomaisesti, kiva luonne, tuleva tähti. Forssa 18.6. Paula HeikkinenLehkonen PEK 2 KP. Hyvä koko, vankka luusto, tekee vielä hieman korkeajalkaisen vaikutelman, päässä tarpeeksi pituutta
mutta pään ylälinjat eivät aivan yhdenmukaiset, alaleuka saisi olla voimakkaampi ja purenta tiiviimpi, pitkä kaula, suora
selkä, hyvät raajojen kulmaukset, rintakehä kaipaa vielä lisää syvyyttä, selässä jo karva vaihtunut, alapuolella vielä runsas
pentukarva. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. PEK 1 KP ROP-pentu. A quality puppy of good type, compact, excellent
bone, well let down in hock, still needs to break in stop, but overall a promising puppy. Salo 8.7. Leila Kärkäs. PEK 1 KP
ROP-pentu. Erittäin lupaava kokonaisuus, otsaluut vielä hieman korostuneet, muuten hyvä pää, hyvä runko mutta eturinta
puuttuu vielä, hyvä rakenne ja luusto, kaunis ylälinja, erinomainen rungon karva, hapsutus vielä pentukarvaa, hyvät liikkeet,
miellyttävä luonne. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. PEK 1 KP ROP-pentu. 7 months young puppy male of excellent
proportions, nice type of head with parallel enough lines, excellent neck and topline, correct volume of body for his age,
very well angulated, moves well, correct temperament. Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. JUN EH 2. Schöner Typ,
im kleineren Format, schönen Kopf mit sehr viel Ausdruck, langer Hals, sehr gut gewinkelt, die Brustkorb fehlt noch die
Breite, gepflegtes yppiges Haar, Raumgreifend in der Bewegung, hinten korrekt, vorne deutlich über einander kreuzend,
gutes Temperament. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. JUN EH 3. Lovande 9 månaders hane, välmejslat huvud, något
fallande bakhuvud, bra ögon och öron, vacker hals, utmärkt rygglinje, behöver utvecklas vidare i bröstkorgen, bra
svansansättning, går för trångt fram och ej parallelt bak, bra päls för åldern. Hyvinkää 17.9. Marjo Jaakkola. JUN ERI 1
PU3 SERT. Erinomainen tyyppi, kauttaaltaan tasapainoinen, hyvä pää, kaunis kaula, hyvin kehittynyt eturinta ikäisekseen,
erinomainen runko, sopiva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis turkki, miellyttävä luonne.
Eckerö 23.9. Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. JUN ERI 1 PU2 SERT. A very merry dog, lovely head to muzzle
proportions, of good chiselling and very clean, excellent arch of neck into shoulder, this dog is very good angulated front
and rear, lovely topline and tailset, very well developed for such a young age, his movement is true, not quite disciplined at
this stage. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN ERI 1 VASERT. Plain skull, balanced foreface, good
head carriage, neck and forehand construction, excellent bone and feet, strong ribcage, good topline, well made
hindquarters, sound mover. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI 1 JV-06 PU2 SERT. Good proportions,
nice shape, strong muzzle and bones, excellent ribcage, short and wide loins, very good angulations, good croup and strong
joints, well balanced dog, healthy and also elegant movement.
NORTHWORTH WALKING GHOST 12281/06 s.18.11.2005 i. Kans & Fin & Am Mva JMV-94 NMV-94 EuJV-94 V95 MV-95 BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Northworth Right N’Wrong kasv. Nina
Kauhanen
Näyttelyt: Laukaa 15.7. Markku Santamäki. PEK 1 KP VSP-pentu. Kookas, hyvä pää ja kaula, oikea ylälinja, vielä
kapea eturinta, hvyät raajojen kulmaukset, kantaa häntänsä hyvin, iloinen pentu.

NORVALE SPOT ON JV-02 12938/02 s.13.09.2001 i. PMV-99 Flyers You Know e. Kans & Fin & S(n) Mva V-03
Norvale Noblesse kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. AVO ERI 1 PU2 CACIB. Mycket vackert huvud och uttryck,
mycket bra hals, välmarkerad bröstben, mycket god överarmsvinkel, utmärkt djup i bröstkorgen, utmärkt proportioner, kors
och benstomme, välvinklat bakställ med god bredd, rör sig parallelt med mjuka vägvinnande steg, håller sina linjer utmärkt i
rörelse, utmärkt pälskvalitet. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. AVO ERI 1 PU1 CACIB VSP. Harmonisch aufgebaute
Rüde, richtige Grösse, maskuliner Kopf, sehr gute Halslänge, quadratisch Gebaude, sehr gute Winkelungen, Läuft sehr
schöne, bestes Temperament. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. AVO EH. Strong golden dog with super happy
temperament, good angulation and bone, moving happily and true, would prefer a shorter loin for his height and less coat in
front legs and chest, well handled. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. AVO ERI 1 PU1 ROP RYP2. Erittäin hyvä
tyyppi, vahva luusto, hyvät mittasuhteet, kaunis pää, hyvä kaula, vahva selkä, erinomainen runko, hyvät etu- ja
takakulmaukset, hyvät turkki, hyvät liikkeet.
OLIPA’S CUSTOS 12816/06 s.31.12.2005 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Mva Emba’s Miss Rosa Munda
kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . PEK 3. Good head and expression, could have slightly better shoulder
and upper arm, lacking in forechest, good legs and feet, good body for age, ample rear angulation, moves well once settled.
Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. JUN ERI 2. Luustoltaan ja mittasuhteiltaan sopiva junioriuros, hyvä pää, vahva selkä,
hieman lyhyt olkavarsi, tiivis runko, hyvät takaraajat, hieman vallattomat liikkeet.
OLIPA’S DREAM TEAM 46192/03 s.05.11.2003 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Mva Olipa’s Illuusia
kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. AVO EH 3. Very strong head, good outline, correct shoulder, a bit too
heavy in body, and for some reason his hind action is very weak with no power or drive. Teerijärvi 25.5. Markku
Santamäki. KÄY EH 1. Sopivan kokoinen, vahvarakenteinen, hyvin urosmainen, täyteläinen vahva pää jonka kuitenkin
tulisi olla jalompi, vahva kaula, oikea ylälinja, vahva luusto ja runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, kaunis väritys,
käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti.
PAISLEY’S CRYSTAL-CLEAR Est JMva 42344/06 s.08.01.2006 i. Matchpoint’s Crocket e. S(n) & N Mva JMV-03
Winline’s Out Of This World kasv. Ann Christin ja Lasse Nyman, Ruotsi
Näyttelyt: Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . PEK 1 KP ROP-pentu. Lovely type with beautiful head and expression,
excellent neck and shoulder, legs and feet, well proportioned and ribbed up body, excellent earset and carriage, just would
like to see slightly more rear angulation, very happy mover. Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Viro. PEK 1 KP ROP-pentu.
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen komea urospentu, kaunis pentumainen pää, hyvä kaula, vahva selkä,
ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, riittävän leveä eturinta, hyvät raajat, kaunis turkki, liikkuu reippaasti ja iloisesti.
Luumäki 27.8. Markku Santamäki. PEK 1 KP ROP-pentu. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin
rakentunut, hyvä ilmeikäs pää, pitkä kaula, eturinta vielä kesken kehityksen, oikea rintakehän muoto, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, käyttäytyy iloisesti. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. PEK 1 KP ROP-pentu. Almost
9 months, excellent in type, good size, expressive head, correct bite, good earset, nice topline with strong back, could have a
bit more forechest, well angulated in front and rear, well developed brisket for his age, moves in harmony with typical drive.
Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. JUN ERI 1. Nice type, good head and eyes, good neck and shoulder, very sound
on the move from front and back, when he’ll mature and his body fills up, he’ll be a very nice cocker. Helsinki 9.12.
Christian Vantu, Romania. JUN ERI. Good type with good expression, still too narrow in front, not fully developed, good
topline, good loins, medium angulations, moves well.
PAISLEY’S THRILLER 51730/06 s.13.04.2006 i. S(n) Mva Woodman Black Petrs e. Paisley’s Eleanor Rigby kasv. Ann
Christin ja Lasse Nyman, Ruotsi
Näyttelyt: Jyväskylä 18.11. Carlos Fernandez Renau, Espanja. PEK 4. Very immature puppy, long and narrow at the
moment, head is ok.
PERCY BRAKEMON CLP/AC/31934/2005 s.15.03.2004 i. Beloved Child Domesday e. Kashtanka Brakemon kasv.
Radmila Popkova, Tsekki
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO H. Härlig balans och helhet i stående, önskar mer maskulint huvud
och uttryck, vackra ögon, utmärkt hals, något lätt benstomme till storleken, tillräcklig vinklad fram, bra kropp och länd för
åldern, önskar lite mer knävinkling, vacker päls, rör sig utmärkt bak, alltför korta och höga frambensrörelser, bra resning.
PILULA’S CAAL ME MIDNIGHT CHRYSLER 39968/04 s.27.05.2004 i. D & VDH & Fin & Dk & S(n) Mva PMV-03
KBHV-04 Midnight Train vom Rauhen Holz e. Dk Mva Pilula’s Caal Me Manifique Berta kasv. Mikael Tranholm, Tanska
Näyttelyt: Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. NUO ERI 2. Nice type, I’d like more elegant hea, good neck and shoulder,
correct topline and stifle, could put more to his movement.
PRETTY FLOWER’S TRIBAL DANCE 30808/05 s.11.05.2005 i. Backhill’s Just For You e. Fin Mva Leading-Light
Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. JUN EH 3. 10 months old blue roan dog of very good quality,
nicely chiselled masculine head, dark eyes, scissor bite, nice neck, well laid back shoulder, a bit short upper arm, needs a bit
forechest, well developed body for his age, a bit sloping loin, good hind angulation, free and happy mover, the back needs to
tighten, excellent coat, well presented. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN H. Masculine head, kind

expression, would prefer more angulation to forehand, well made ribcage, loin a little long, fair hindquarters. Helsinki
9.12. Christian Vantu, Romania. NUO ERI 3. Quite good proportions, nice expression, good front, quite good ribcage,
good topline, medium angulations, quite strong joints, correct movement.
PRETTY FLOWER’S TRY AS YOU MIGHT 30807/05 s.11.05.2005 i. Backhill’s Just For You e. Fin Mva LeadingLight Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. JUN EH. 10 months old black and white dog of very good type,
masculine head, a bit round in skull, scissor bite, good neck, well laid back shoulder, a bit short upper arm, forechest needs
to develop, well developed body for his age, somewhat sloping loin, a bit low tailset, good hind angulation, excellent coat,
nice mover but would like him to cover more ground, very well presented, excellent temperament. Mäntsälä 23.7. Rune
Fagerström. JUN EH 1. Erinomainen tyyppi ja koko, oikeat mittasuhteet, kaunis pään profiili jossa oikea pituus,
erinomainen kaulaosa, kuonon tulee vielä täyttyä, sopiva otsapenger, kauniit silmät ja ilme, oikein asettuneet korvat, hyvä
kaula, eturinta saisi olla selvempi, riittävä runko, lanneosan tulee vielä täyttyä, turhan lyhyt ja pysty lantio, sopivat
takakulmaukset, riittävä luusto, pehmeät ranteet ja käpälät tulisi olla tiiviimmät, hyvä turkin laatu, etuaskel tulisi olla
pidempi, muuten liikkuu normaalisti, esiintyy ja esitetään hyvin.
PRETTY SABLES ICE CRYSTAL 35899/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock Cafe e.
Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. PEK 1 KP ROP-pentu. Rungon mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, hyvä
pää, vielä hieman avoimet luomet, sopusuhtainen luusto, lantio-osa voisi olla hieman suorempi, erinomainen karvapeite ja
kaunis väritys, iloinen hännän heiluttaja, vaatii totuttelua käsissä esittämiseen, köyristelee hieman selkäänsä.
PRETTY SABLES I WANT IMPRESS 35896/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock Cafe e.
Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. JUN EH. Nice type, head a little strong, good balanced body, very
strong quarters, sound behind but front movement pinning in.
QUETTADENE LANCELOT S(n) Mva S11488/2000 s.16.06.2005 i. Perrytree Sundreamer e. Quettadene High Society
kasv. Penny Lester, Iso-Britannia
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL EH. Mycket vacker helhet och balans, fint uttryck, bra skalle, önskar
lite mer stop, kunde vara lite mer utfyllt i nospartiet, bra hals, bra förbröst, en aning trång fram, kunde ha lite mer
benstomme, välformad fast kropp, bra muskulatur, tillräckligt vinklad bak, ganska bra fram, vacker päls, rör sig väl bak,
trippande och trånga frambensrörelser, bra resning.
QUAONDY’S SPEEDFIRE UA.UKU.002476/05 s.29.03.2004 i. Cornbow Barrister e. Kordens Meant To Be kasv. M
Ockers, Alankomaat
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO H. Bra storlek, god balans, mycket vackert uttryck, vackra ögon, stark
något kort hals, tillräcklig benstomme, bra tassar, önskar mer förbröst, bra kropp för åldern, ryggen måste bli starkare,
tillräcklig vinklad bak, något höga hasar, bra muskulatur, bra pälskvalitet, vek i hasarna, behöver kraftfullare och stabilare
rörelser, något stressad idag.
RACCOON’S HOLD ME TENDER 49604/05 s.14.09.2005 i. JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Raccoon’s Blue
Recall kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Maalahti 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. JUN EH 1. Välskurit huvud och skuldra, normala vinklar, bra
benstomme, korrekt formad bröstkorg, bra överlinje, rör sig utan anmärking, bröstkorgen kommer utvecklas med tiden.
Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. JUN EH 2. Sopusuhtainen, lupaava itsepäinen juniori, hieman narttumainen pää, hyvä
purenta, etuasentoiset lavat ja vielä hieman löysät etuliikkeet, kiertää vähän kyynärpäitä ulospäin, erinomaiset takakulmat,
hyvä runko, ulkokierteiset etukäpälät. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. JUN ERI 3. Kooltaan ja mittasuhteiltaan sopiva
juniori, oikean muotoinen pää, tiivis selkä, riittävästi rintakehää, kyynärpäissä löysyyttä, oikea-asentoiset takaraajat, liikkuu
hyvin.
RACCOON’S REALLY SPECIAL 23461/02 s.13.03.2002 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Raccoon’s
Jippijippijii kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. KÄY EH 1. Reippaasti esiintyvä vahvarakenteinen uros, maskuliininen pää,
hyvä ilme, hyvät raajat, oikeat mittasuhteet rungossa, hyvä turkki, liikkeessä olkavarsissa ulkokierteisyyttä ja takana
häiritsevästi ahtautta. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. KÄY EH 1. 4 year old blue roan dog of very good type,
a bit heavy all over, masculine head, a bit broad skull, would like his neck a bit longer, a bit wide in shoulders, excellent
forechest, compact strong body, a little bit fat, sloping loin, low tailset, good hind angulation, good coat quality, should
move with more energy and better topline, well presented. Sysmä 20.5. Paula Rekiranta. KÄY EH 2. Erittäin hyvän
tyyppinen, tiivisrunkoinen uros, erittäin kaunisilmeinen pää, riittävä kaula, etuasentoiset lavat, hyvä rintakehä, lyhyt ja
jyrkkä lantio, matala hännänkiinnitys, kaunis turkki, liikkuu takaa voimattomasti ja lyhyellä askeleella. Jämsänkoski 25.5.
Natalija Nekrosiene, Latvia. KÄY ERI 1. Good bones, good substance of body, very good head, enough long neck,
correct topline, well sprung ribs, good angulations in both, free side movement and balanced. Kellokoski 3.6. Sandy Platt,
Iso-Britannia. KÄY EH. Blue dog who is pleasing to handle but he does not show himself off in the move, he has a good
expression, good angulation, excellent legs and feet, with good width of quarters, tailset could be a little higher, movement
difficult to assess, more training could be recommended to show him off to full advantage. Tampere 10.6. Ligita Zage,
Latvia . KÄY ERI 1. Correct type and balance, correct type of head, muzzle strong enough, excellent topline, good volume
of body, correctly angulated but a bit short upper arm, excellent temperament, moves well. Mikkeli 29.7. KÄY EH 2.

Vahva, hieman pönäkässä kunnossa, miellyttävä pää, lavat voisivat olla viistommat, selkä saisi olla kiinteämmässä
kunnossa, hyvälaatuinen turkki, esiintyy reippaasti, etuaskel saisi olla tehokkaampi. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia.
KÄY ERI 1. Solid strong male, well developed head, correct bone, strong with good substance, large round feet, well
developed chest, well sprung with strong flexible loin, strong and thick hindquarters, good topline and coat, short footed,
workman-like. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. KÄY EH 1. Hyvän tyyppinen, vahvaluustoinen ja hieman kookas
uros, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, hyvä runko, pystyt lavat, hyvä takaosa, ahtaat takaliikkeet ja hyvät sivulta.
Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. KÄY EH 1. Stor hane, mycket vackert huvud, välutvecklad kropp och stark rygg, borde
vara bättre vinklad fram och ha kraftigare bakställ, går trångt bak, bra pälskvalitet. Hyvinkää 17.9. Marjo Jaakkola. KÄY
EH 1. Miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, sopiva luusto, hieman kapea edestä,
erittäin hyvin kehittynyt runko, aavistuksen luisu lantio, voisi liikkua ulottuvammalla askeleella, miellyttävä luonne.
Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. KÄY EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, maskuliininen uros, hyvä koko, erinomainen
uroksen pää, riittävä kaula, hyvä ylälinja, hieman suora olkavarsi, erinomainen runko jossa kauniit mittasuhteet, hyvin
kulmautunut takaosa, aavistuksen pysty lantio, saisi liikkua voimakkaammin ja leveämmin takaa, runsas turkki joka ei
tänään ihan parhaassa kunnossa, erinomainen luonne.
RACCOON’S THE WONDERBOY 19970/03 s.12.02.2003 i. Crawford Hot Chocolate e. Northworth American Raccoon
kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO ERI 2. Elegant, välbalanserad, bra ögonfärg, visar lite för mycket
ögonvitt, bra skalle, önskar något kraftigare nosparti, stark hals, bra förbröst, önskar mer benstomme, välformad och
välutvecklad kropp, fast länd, harmoniskt vinklad fram och bak, bra muskulatur, härlig pälskvalitet, härlig sidorörelser, stark
rygg, utmärkt resning, önskar stabilare fram.
RACCOON’S VICTORIOUS STEP Fin & Rus Mva 27332/04 s.10.04.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva
EstV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Northworth American Raccoon kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Erittäin hyvän tyyppinen, aavistuksen kookas,
selvästi urosmainen, kaunis pää, kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvin kehittynyt runko ja vahva lanne, syvä rintakehä,
tasapainoisesti kulmautunut, kaunis turkki, liikkuu hyvällä askeleella. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia
AVO EH 1. Sound moving 3 year old dog, short in upper arm which takes away his forechest, he is trifle coarse which
detracts from any elegance, head plains not parallel. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. AVO ERI 2. Schwartz-weiss in
der richtige Grösse, maskuliner Kopf, fast quadratische Gebaude, gute Substanz und Tiefe, Bewegungsablauf in der
Vorhand etwas kurz, sehr schönes Haar. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. AVO ERI 2. 2 Jahre, Scherengebiss,
Kopflinie gut, Ohren sind gut angesetzt, Augen dunkel, obere Körperlinie gut, im Bewegung Ellenbogen etwas offen,
Haarkleidung in Ordnung. Joutseno 25.5. Harri Lehkonen. AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Vahva, hyvän kokoinen,
maskuliininen uros, hieman loiva stoppi ja aavistuksen takaluisu kallo, muuten vahva maskuliininen pää, hyvä etuosa ja
ylälinja, erittäin hyvä takaosa, oikealaatuinen turkki, esiintyy reippaasti ja liikkuu hyvällä askeleella. Valkeala 12.11. Reia
Leikola-Walden. VAL ERI 3. Erinomaista tyyppiä oleva vahva uros, oikean mallinen maskuliininen pää, otsapenger voisi
olla selvempi, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen luusto ja runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä eturinta, erittäin
maatavoittavat liikkeet mutta aavistuksen kapea takaa, runsas oikean laatuinen turkki, erinomainen esiintyminen ja luonne.
RAMSAN FUNSON 32501/05 s.06.06.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Breeze Sunshine kasv. Maaret Tapio
Näyttelyt: Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. JUN EH 2. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, hyvä pää, hyvä ylälinja,
ikäisekseen riittävä runko, hyvät kulmaukset edessä ja takaa, hieman pehmeä turkki, liikkuu pitkällä askeleella.
RAMSAN FRANCO MANGOLO 28132/06 s.28.04.2006 i. Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Breeze Sunshine kasv.
Maaret Tapio
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEN. Hyvän tyyppinen uros jolla maskuliininen pää, hyvä selkä ja rungon
pituus, rintakehä vielä kovin kehittymätön ja kapea, luusto voisi olla hieman vahvempi, liikkuu vielä pentumaisesti ja kaipaa
jonkin verran kehäharjoitusta, hyvä luonne, vaatii kehitysaikaa.
RANCECRAIG SCOTTISH GENT Fin Mva PMJV-05 LvV-06 48141/04 s.03.08.2004 i. E Mva Los Ombues Vip At
Bencleuch e. Rancecraig Gaiety Girl kasv. Elizabeth Craig, Iso-Britannia
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. NUO ERI 1 PU2 SERT. Sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä,
hyvä pää, erinomainen eturinta ja oikea rintakehän muoto, hyvin kulmautuneet raajat, oikea-asentoinen lantio,
hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. NUO ERI 2. Harmonisch aufgebaut, gute
Grösse, quadratische Gebaude, korrekte Winkelungen, sehr schöner Kopf, Rücken bleibt in der Bewegung nicht ganz fest,
ausfallendes schönes Haar. Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. NUO ERI 1 PU2 SERT. Well made dog with typical head,
nice temperament, good outline, a bit too much turn on the stifle, well made but he should move out better. Helsinki 20.5.
Leila Kärkäs. NUO ERI 1 PU2 VASERT VACA. Erinomainen kokonaisuus, kaunislinjainen tiivis uros jolla hyväilmeinen
pää, hieman korostunut otsa, erinomainen etuosa ja eturinta, hieman voimakkaat takakulmaukset, liikkuu hyvin,
erinomainen karva, miellyttävä luonne ja esiintyminen. Sysmä 20.5. Paula Rekiranta. NUO ERI 1 PU3. Erittäin hyvän
tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea uros jolla erittäin kaunis turkki, hyvä kallo, voimakas otsapenger, kuono-osa saisi olla
täyteläisempi, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, erinomaiset raajojen kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, askel saisi olla
pidempi, iloisesti heiluva häntä. Jämsänkoski 25.5. Natalija Nekrosiene, Latvia. NUO ERI 1 PU2 SERT. Strong bones,
well balanced body, good proportions of head, strong muzzle, enough dark and big eyes, long neck, good topline, very well
developed chest, excellent angulations in both, excellent driving movements. Joensuu 27.5 . Theo Leenen, Belgia. NUO
ERI 1 PU4 SERT. 21 months old, well balanced, correct masculine head, complete scissor bite, well set ears, dark eyes,
good neck, shoulder and topline, chest deep and well ribbed, well angulated, correct coat, moving well. Joensuu 28.5.
Gert Christensen, Tanska. NUO ERI 1 PU3 SERT. 21 months, nice masculine head, scissor bite, square muzzle, good

stop, nice dark eyes, well set ears, good neck and topline, good croup, good body, well angulated, good bones, excellent
mover, good coat, nice temperament. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. NUO ERI 3. Attactive dark blue dog
with balanced head and dark eye, excellent neck and shoulders, good spring of rib and width of quarters, standing on good
legs and feet, well angulated behind with good width of thigh, moved soundly and happily, keeping the topline, well
handled. Mänttä 4.6. Teija Poikolainen-Däuber. NUO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP4. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, kaunis
pää ja ilme, hyvä kaula, ikäisekseen erittäin hyvä runko ja eturinta, hyvä luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä
selkä, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. NUO EH 4. Utmärkt storlek, mycket elegant,
välbalanserad, fina ögon, behöver utvecklas i skallen, något för hög stop, något tunnt nosparti och vek underkäke, önskar
längre hals, brant skuldra, utmärkt förbröst, bra benstomme, välformad stark kropp och ländparti, utmärkt vinklad bak,
mycket vacker päls och kondition, rör sig med bra steg men en aning tungt fram och bakhög, härlig temperament. Tuuri
17.6. Rune Fagerström. NUO EH 1. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä sukupuolileima, hyvä kuono-osa, hieman laskeva
kallo-osa, turhan paljon kaulanalusnahkaa, hyvät silmät ja ilme, hyvä kaula, erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä
eturinta, hyvä runko, hieman lyhyt lantio, hyvä matala kinner, erinomainen luusto, hyvät käpälät, hieman kinnerahdas takaa,
muuten liikkuu normaalisti, hyvä karva, hyvin esitetty, kiva luonne. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. NUO ERI 1 PU1 SERT
ROP. Ung hane av utmärkt typ, storlek och proportioner, visas sig med elegans, härligt huvud med fint uttryck, lagom stop,
korrekt bett, utmärkt vinklad runtom, välformad bröstkorg, bra rygg och kors, utmärkt pälskvalitet, rikliga fanor, rör sig med
utmärkt steg från sidan, parallelt fram och bak. Savonlinna 8.7. Jouko Leiviskä. NUO ERI 1 PU2 SERT. Hyvän
kokoinen, erittäin kauniissa kunnossa esitetty, kaunislinjainen, erinomainen kaula, selkälinja, erittäin hyvä runko,
erinomainen luusto, erinomainen kuono-osa, hieman pienet silmät, turhan roisi kallo, erinomainen turkin laatu, hyvin
kulmautunut takaa, liikkuu hyvin takaa, etuliikkeet voisivat olla vakaammat, hyvin rodunomainen kokonaisvaikutelma.
Laukaa 15.7. Markku Santamäki. NUO ERI 1 PU2 SERT. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä täyteläinen
pää, hyvät raajojen kulmaukset, erinomainen eturinta, näyttävä turkki, hyvät liikkeet, joskin liikkeessä ylälinja voisi olla
laskevampi tai/ja säkä korkeampi, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. AVO ERI 3. Erittäin
hyvätyyppinen ja tyylikäs uros, hyvä luusto, kaunis pää, erinomainen ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä takaosa,
hyvät raajat, kaunis turkki, tehokkaat liikkeet. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. AVO ERI 2. Erinomainen tyyppi ja
mittasuhteet, kaunis hyväilmeinen pää, hyvä kaula ja selkä, hieman etuasentoinen lapa, erinomainen runko, hyvä eturinta ja
luusto, hieman lyhyt jyrkkä lantio, kaunis turkki erinomaista laatua, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Oulu 7.10. Rita
Reyniers, Belgia. KÄY ERI 3. 2 years, excellent in type, good size, masculine head, correct bite, nice forechest, very well
angulated in front, excellent brisket, while standing and moving in turned hocks, has to stabilise in front movements.
Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. KÄY ERI 1 PU4 VASERT. Sopusuhtainen erinomaista tyyppiä oleva uros, kallo hiven
korkea, hyvä ilmeikäs pää, hyvä purenta, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin, ranteet hieman pehmeät, esitetään
erinomaisessa kunnossa. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. KÄY ERI 1. Lovely balance in body, nice head and
eye, good neck and shoulders, good topline and quarters, sound on the move, very typical cocker. Tampere 6.12. Jukka
Kuusisto. KÄY ERI 1. Erinomaisessa kunnossa esitetty miellyttävä uros, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, vahva selkä,
erinomainen rintakehä, hyvä turkki. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. KÄY ERI 1 VASERT. Beautiful dog,
with excellent proportions, beautiful expression, excellent angulations, good ribcage, short loins, good croup, well balanced
dog, very elegant neck, withers and topline, moves well.
RASSEL’S LEGENDARY BOY 31769/05 s.03.06.2005 i. Am Mva Westerner Marching Order e. Rassel’s Feel Good
kasv. Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Maskulint huvud som ännu är ganska blött, alltför
markerad stop, utmärkt hals, välutvecklad bröstkorg för åldern, mycket god överarmsvinkel, utmärkt proportioner, utmärkt
benstomme, något brant kors, välvinklat bakställ med utmärkt bredd, rör sig med mycket god steglängd, utmärkt
pälskvalitet. Marttila 8.4. Tarja Hovila. JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt nuori uros, jolla
maskuliininen hyvän mallinen pää joka saisi olla jalompi, hyvä kaula, erinomainen runko, hyvä eturinta, riittävä luusto,
hieman etuasentoinen lapa, riittävästi kulmautunut takaosa, etuaskel voisi olla pidempi, muuten ok, erinomainen turkin
laatu. Forssa 18.6. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1 VASERT. Vahva ja erittäin hyvin kehittynyt nuori uros,
erinomainen rakenne, täyteläinen runko, raskas pää jota runsas kaulanahka korostaa, korkea otsapenger, erinomainen
lapakulmaus ja täyteläinen eturinta, erinomainen karvan laatu, hieman tukevassa kunnossa, erinomaiset takakulmaukset, ei
tarvitse tulla yhtään raskaammaksi. Salo 8.7. Leila Kärkäs. JUN EH 1. Hyvän tyyppinen uros joka vielä kovin löysässä
kunnossa, voimakkaat otsaluut ja runsaasti löysää kaulanahkaa, hieman lyhyt kaula, hyvä viisto olkavarsi, ikäisekseen
riittävä eturinta, hyvin kulmautunut etuosa, hieman lyhyt ja luisu lantio, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, voisi esiintyä
reippaammin, erinomainen karvan laatu ja iloinen luonne. Raisio 13.8. Lena Eskills. JUN H. 14 månader, maskulin något
stor hane, där det grov huvudet stör helheten, bra proportioner i höjd-längd, onödigt grov i skallen, korrekt bett, mycket löst
skinn, normalt vinklad, bra ben och tassar, korrekt pälskvalitet, faller något fram i rörelse, rör sig trångt bak och löst fram,
kunde visa sig med något piggare attityd. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. NUO EH 2. Voimakasluustoinen
mustavalkoinen nuori uros, hieman raskas pää, löysää kaulanahkaa, tilava rintakehä, hieman pitkä lanneosa, hyväasentoiset
takaraajat, hieman lyhyt luisu lantio, erinomainen turkin laatu, hyvät liikkeet.
RAVASGANG’S ELDORADO 39002/01 s.05.09.2001 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin Mva Emmaboda Trendy
Renpearl kasv. Eila West
Näyttelyt: Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. KÄY ERI 2. 4 years, black and tan, good size and type, correct bite, nice
topline, slightly out-turned front feet while standing, enough forechest, could have a better lay back of upper arm, slightly
out of elbows while moving, happy tail carriage. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. KÄY EH 3. Hyvin liikkuva sopusuhtainen
uros, jonka kuonon tulisi olla täyteläisempi, se on suippo, normaalit kulmaukset, liikkuu kaikin puolin hyvin, kantaa
häntänsä korkealla.

ROAMER’S TAN TOFFEE 50116/94 s.16.07.1994 i. Roamer’s Soft Man e. Roamer’s Meaning Of Trust kasv. Marja
Karjalainen
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. VET EH 2. Sopivan kokoinen 12-vuotias veteraani, joka liikkuu ja esiintyy
erittäin reippaasti, täyteläinen pää, hyvä kaula ja rintakehä, tasapainoisesti ja kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat,
esitetään hyvin. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VET ERI. Black and tan dog shown in good condition for
age, good neck, forechest and front construction, excellent bone and feet, good ribs, strong loin and wide quarters, would
prefer a larger eye, moved soundly, holding topline well, well handled. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . VET ERI 2.
13 years old male, excellent condition, good type and proportions, strong head, is parallel lines enough, strong straight
topline, great volume of body, could have more angulation in front and behind, moves well for his age, excellent
temperament. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. VET ERI 2 PU4. Handsome 13 year old black and tan, compact, good
neck, firm topline, overall a quality cocker in his day, somewhat overweight today. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. VET ERI
2. Sopusuhtainen, 11-vuotias, hyvin korkea kallo, hyvä täyteläinen kuono-osa, hyvin kulmautunut varsinkin takaa, hyvä
eturinta, trimmaus voisi olla parempi, liikkuu ahtaasti edestä, sivusta ja takaa erinomaisesti. Tampere 6.12. Jukka
Kuusisto. VET ERI 2. Erinomaisessa kunnossa oleva 12-vuotias veteraani, oikean muotoinen pää, hyvä rintakehä,
erinomainen takaosa, ikäisekseen erittäin hyvät liikkeet.
RUS HEFRIER NEXT STEP Rus Mva RKF1317392 s.04.05.2002 i. Northworth Mad Situation e. Rus Hefrier Spring
Song kasv. N Pryadkina, Venäjä
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL ERI 3. Mycket elegant och välbalanserad, bra längd på huvudet,
vackert uttryck, kunde vara lite mer utfyllt i nospartiet, bra hals, härlig förbröst, tillräcklig benstomme, välformad bröstkorg
dock något smal nertill, välansatt svans, tillräckligt vinklad bak, mycket vacker päls, utmärkt rygg, rör sig utmärkt från
sidan, parallelt bak, en aning stelt fram, kunde vara lite gladare.
SEAKING 29473/00 s.25.06.2000 i. Fin Mva Fin Jva Sirkiss Donatello e. Northworth Just Vulgar kasv. Saila Rantonen
Näyttelyt: Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, hyvä pää ja kaula, riittävä
luusto, eturaajat voisivat olla hieman suoremmat ja takaraajoissa kintereet matalammat, hyvä rintakehä ja runko, hyvä turkin
laatu, takaliikkeet kapeat, muuten liikkuu ja esiintyy hyvin. Joutseno 25.5. Harri Lehkonen. KÄY EH 1. Keskikokoinen
uros, hyvän muotoinen pää, lavat voisivat olla viistommat, hieman kapea runko kauttaaltaan, hyvät takakulmaukset,
oikealaatuinen turkki, esiintyy iloisesti, liikkuu sivulta hyvin, edestä hieman ahtaasti. Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia.
. KÄY ERI 2 PU4 VASERT. Good head and expression, excellent neck and shoulder, could have a bit more forechest, turns
front feet out, good body and rear angulation, moves well but a bit narrow behind, a bit proud of his tail. Luumäki 27.8.
Markku Santamäki. KÄY EH 1. Vahvarakenteinen, sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä, kaunislinjainen pää,
vahva luusto ja runko, hyvät raajojen kulmaukset, käyttäytyy rauhallisesti ja liikkuu tasapainoisesti.
SHAVIAN COSA NOSTRA Kans & Fin & Lv & Ltu Mva 17745/99 s.02.03.1999 i. E Mva Harmodius Goody-WoodyGold e. LvV-01 Quettadene Personality kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . KÄY ERI 1 PU2. Very typy dog with beautiful head and expression,
super neck and shoulder, excellent feet, short coupled body, weak in second thigh, good coat and condition, very happy
mover.
SHEERCLEVER VICTIM OF LOVE DK00380/06 s.01.12.2005 i. Ronaldo du Domaine de Makno e. Sheerclever Game
of Love kasv. Tuija Kaipainen, Tanska
Näyttelyt: Seinäjoki 29.7. Markku Santamäki. PEK 1 KP ROP-pentu. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea,
hyvä ilme, kuonon ja kallon linjat saisivat olla samansuuntaisemmat, nyt hieman takaluisu kallo, pitkä kaula, hyvin
kulmautuneet raajat, rungon tulee kauttaaltaan vielä kehittyä, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti, iloinen.
SHIMMERIAN EOMER 15353/04 s.26.01.2004 i. Fin Mva Midian’s Exterminator e. Shimmerian Jewel of Mine kasv.
Mervi Vesala
Näyttelyt: Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. AVO ERI 2 PU3. Well proportioned with good bone and
feet, would like a little more masculinity of head, but good eye, good neck and shoulder, a little straight in upper arm, well
set tail and well angulated hocks, good spring of rib, moves with drive but too close in hock, carrying too much weight does
not help his outline, correct coat texture.
SHIMMERIAN HOTTENTOT 34533/02 s.04.07.2002 i. Fin & Est & Lv Mva Amberway Expectation e. Shimmerian
Jewel of Mine kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. KÄY EH 1. A big boy needing more bone and much less
weight for balance, a little fine in head but a sweet expression, good neck, needs more angulation of upper arm and more
chest, well sprung ribs, well proportioned, moves with drive, correct coat texture.
SHIMMERIAN JUBILEE PRINCE 37328/00 s.20.08.2000 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Steephill Tiffany Star
kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Sodankylä 12.8. Paula Heikkinen-Lehkonen. AVO ERI 2 PU2. Hyvä koko ja mittasuhteet, tiivis tanakka
runko, hyvä raajojen luusto, hyvä pään pituus, kuono voisi olla hieman täyteläisempi, hieman takaluisu kallo, hyvät raajojen
kulmaukset, hyvä rintakehän syvyys, hieman laineikas karva, turhan voimaperäisesti trimmattu, esiintyy iloisesti. Sotkamo
13.8. Vera Smirnova, Viro. AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen vahva uros, vahva, urosmainen pää,
hyvä ylälinja, hyvä runko, hyvät etu- ja takaraajat, kaunis turkki, hieman ahtaat takaliikkeet, taka-askel voisi olla pidempi.

SHIMMERIAN OH’ HE’S OSCAR 49208/05 s.25.09.2005 i. S(n) & N Mva Usemade Oops I Did It Again e. Shimmerian
Jewel of Mine kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Oulu 13.5. Ritva Raita. PEK 1 KP ROP-pentu. Erittäin lupaava, jolla erinomaisen viehättävä pää, erittäin
hyvin kulmautunut, hyvin kiinnittynyt häntä, hyvä karvan laatu, liikkuu kaikin puolin hyvin. Kellokoski 3.6. Sandy Platt,
Iso-Britannia. PEK 1 KP. Masculine black dog, strong head, excellent body with depth and width throughout, excellent
bone, well angulated with good feet and muscling, moved soundly with confidence. Haukipudas 4.6. Marianne HolmHansen, Tanska. PEK 1 KP ROP-pentu. 8 months, extremely well made puppy, lovely head and expression, super neck,
topline, front, bone and feet, well angulated, correct rib, moving very smoothly for his age, excellent coat, slightly long in
loin and he is carrying too much weight for his own good, very promising. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. JUN ERI 2 PU4. 9
månader, svart hane av utmärkt storlek, maskulint huvud med härligt uttryck, korrekt bett, bra läpplinjer, välvinklad runtom,
utmärkt benstomme, välformad bröstkorg, utmärkt rygg, rör sig parallelt fram och bak, kunde ha lite mer effektivitet från
sidan. Keminmaa 22.7. Harri Lehkonen. JUN EH 3. Reippasti esiintyvä nuori uros, hieman takaluisu kallo, hyvä kuono,
hyvin kulmautuneet raajat, selkä voisi olla jäntevämpi, hyvän laatuinen turkki, terveet liikkeet, tarvitsee aikaa. Kuopio 4.8.
Javier Sanchez, Espanja. JUN ERI 2. Good dog, correct length of the head, the length of muzzle and skull could be more
parallel, good withers and shoulder, excellent bone, excellent body substance, good chest and forechest, could be shorter on
the loin, very correct mover. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. JUN ERI 2. Hieman pitkärunkoinen, melko pieni,
voimakas luusto, vankka rintakehä, erinomainen lantio, hyvät käpälät, kaunis ilme, hieman takaluisu kallo, vahva
kuononselkä, hyvän laatuinen karva, liikerata voisi olla hieman pidempi, erinomainen luonne, kauniisti esitetty, toivottavasti
kasvaa vielä korkeutta. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. JUN ERI 3. Excellent head, bite and temperament,
excellent coat, would like him shorter in the back. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. JUN EH 2. 1 year, very good in type,
good size, slightly sloping skull, good earset, dark eyes, correct bite, missing forechest, I prefer slightly better lay back of
the upper arm, very well angulated hindquarters, a bit too good food condition, in the movement he tends to weave in front
and could have better drive. Kemi 25.11. Saija Juutilainen. JUN EH 1. 14 kk, miellyttävät rungon mittasuhteet ja
erinomaisen sukupuolileiman omaava juniori, hyvin kaunislinjainen ja kaunisilmeinen pää, hyvä kuono, huulet ja purenta,
ikäisekseen erinomainen rintakehän tilavuus, eturinta vielä kehittymätön, hyvät kulmaukset, joskin olkavarsi voisi olla
viistompi, liikkuu hieman varvasahtaasti, sivulta askelpituus riittävä, hyvin miellyttävä ryhti ja oikea luonne, erinomainen
karvan laatu, hyvin miellyttävä juniori joka saa vielä kokonaisuutena tiivistyä ja liikkeisiin tulla enemmän voimaa ja
ulottuvuutta, kauniisti esitetty. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI 4. Beautiful black male, excellent
type, nice expression, still too narrow in front, should have longer upper arm, very good ribcage, short and strong loins, very
good croup, strong joints, should have longer steps in movement.
SIDE BY SIDE’S WISION BRIGHT AND CLEAR S(n) Mva S14012/2002 s.19.12.2001 i. S(n) Mva Leavenworth In
Every Inch e. Line Sam Milly kasv. Maria Palmqvist, Ruotsi
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VAL ERI 2 PU3 SERT. Cockery black dog with big ribs and
strong quarters, soft expression with dark eye, good neck and front construction with deep chest, excellent bone and feet,
coat a little heavy, moves straight with drive and happy attitude. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. VAL ERI 3.
Keskikokoinen, iloisesti esiintyvä uros, hieman kevyt pää, riittävästi kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, hyvälaatuinen
turkki, liikkuu hyvällä askeleella mutta hieman ahtaasti takaa.
SLUMBERLAND BE BOB A LULA 25520/06 s.08.04.2006 i. Fin & Rus & Est Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e. Fin
& Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Jyväskylä 18.11. Carlos Fernandez Renau, Espanja. PEK 3. Nice moving black, nice body proportions, head
and neck could be slightly better.
SNIFF KAPRIS CHEESE CAKE RKF1733632 s.13.03.2005 i. Sniff Kapris Monsieur Poirot e. Sniff Kapris Blueberry
kasv. E Snetkova, Venäjä
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN EH 4. Bra storlek, kraftfull junior, välbalanserad kropp, låg ansatt
svans förstör helheten, elegant huvud med fint uttryck, tillräcklig hals, utmärkt förbröst, utmärkt ben, bra tassar, djup
välutvecklad kropp, brant skuldra, tillräckligt vinklad bak, utmärkt pälskvalitet, rör sig utmärkt bak, dock något trång, något
stelt fram, utmärkt temperament.
SNIFF KAPRIS MONSIEUR POIROT RKF1313688 s.06.09.2002 i. Phil Maris Gavroche e. Shansy Oleron Duty Free
kasv. E Snetkova, Venäjä
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. KÄY H. Medelstor, kompakt, bra ögonfärg, visar lite ögonvitt, huvudet
kunde vara lite kraftigare, något kort hals, utmärkt förbröst, bra benstomme, välutvecklad kropp, stark länd, brant skuldra,
tillräckligt vinklad bak, kunde ha mer bredd i lårpartiet, bra pälskvalitet, alltför vek i frambensrörelser.
SOFUS BLACK SOMBRERO NL Mva 38087/94 s.15.05.1994 i. GB & N Mva Spinneyhill Sadler e. Merrybeck
Melodymaker of Spinneyhill kasv. Gunilla Lindquist, Ruotsi
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VET ERI 2. Compact black dog with kind expression, good
angulation, ribs and quarters, strong legs and feet, presents a square cobby picture, moved well and straight, but lacked a
little sparkle, a credit to his owner for his age.
SOFUS PLAYMAKER 15560/06 s.03.11.2005 i. Usemade Quite A Man e. Sofus Tarantella kasv. Gunilla Lindquist,
Ruotsi
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 4 KP. Happy black og puppy with excellent rib and quarters,
head of good proportions, but would prefer a bigger eye, well angulated with excellent bone, moved soundly with good
width and topline, good tailset and action.

SOFUS RONDO 25824/05 s.02.02.2005 i. NL Mva Sofus Black Sombrero e. Sofus Pipelina kasv. Gunilla Lindquist,
Ruotsi
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. NUO ERI 2. Pleasing black dog with soft melting expression,
good neck and shoulders, excellent spring of rib and width of quarters, good bone, legs and feet, straight true mover with
happy attitude.
SPECK LINE ANOTHER GAMBLER 43425/06 s.12.05.2006 i. S(n) Mva Mistily’s Amber Gambler e. Fin Mva Fin & N
Jva Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEK 4 KP. Hyvän tyyppinen nuori urospentu, pää saa vielä kehittyä, hyvä
rintakehä ja rungon mittasuhteet sekä ylälinja, liikkuu ryhdikkäästi ja hyvällä askeleella sivusta, erinomainen luonne.
SPECK LINE CASANOVA 14678/03 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: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO EH. Masculine head, kind eye and expression, would
like a little more neck and angulation to forehand, strong ribcage and back, powerful loin, fair hindquarters, correct set on of
tail, sound mover, very merry.
TEACON XEX MACHINE 42239/04 s.05.07.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Teacon
Jasmine kasv. Aili Asikainen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO EH. Masculine head, good stop, eye and expression,
well made muzzle, fair neck and shoulders, would like a little more length of upper arm, good ribcage, loin and
hindquarters, sound merry mover.
TEN GRADE’S HULI-VILI 23986/02 s.01.04.2002 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Roamer’s Vicky Lee kasv.
Minna Kinnunen
Näyttelyt: Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. AVO ERI 3. Beautiful head and expression, masculine
but soft, very balanced, firm, well knit together with excellent topline, bone and feet, lovely coat, needs a little bit more
discipline on the move, slightly close in hock, would prefer a shorter loin. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. AVO H. 4-årig hane
av bra storlek, snyggt huvud, bra stop, vackert uttryck, korrekt bett, men tyvärr morrar han när man tar i honom, bra
bröstkorg, välvinklad, rör sig väl när han koncentrerar sig, dagens pris på grund av temperament. Kemi 25.11. Saija
Juutilainen. AVO EH 1. 4,5-vuotias, mittasuhteiltaan oikea urosmainen kokonaisuus, oikeapiirteinen pää, ilme saisi olla
pehmeämpi, hyvä purenta ja korvat, vahva kaula, etuosa kovin kapea ja saisi olla paremmin kulmautunut, hyvät
takakulmaukset, sopusuhtainen raajaluusto ja vahvat käpälät, hyvä rungon tilavuus, hieman jyrkkä lantio, oikealaatuinen
karvapeite, liikkuu edestä kovin löysästi ja takaa hieman jäykästi, sivuliikkeissä erinomainen ryhti, mutta askelpituus jää
tänään kovin lyhyeksi, kauniisti esitetty, mukavaluonteinen.
TEN GRADE’S LUCKY LUKE Fin Mva 11663/04 s.10.12.2003 i. Caperhill Monarch e. Ten Grade’s Bold And Beauty
kasv. Minna Kinnunen
Näyttelyt: Rovaniemi 4.3. Soile Bister. KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, vahva maskuliininen uros, jolla voisi olla
hieman jalompi kaula, kaunis pää, hieman ahdasasentoiset alakulmahampaat, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa,
vahva runko, liikkuessa hieman korkea-asentoinen häntä, saisi liikkua maatavoittavammin, erinomainen luonne, hyvä
karvan laatu. Oulu 13.5. Ritva Raita. AVO EH 3. Sopusuhtainen, hyvin liikkuva uros, hyvä ilmeikäs pää, kapea purenta,
normaalit kulmaukset, turkki ei ole kunnossa. Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. AVO ERI 1 PU2
VASERT. Well proportioned, sweet expression, would prefer more masculinity of head, good neck and topline, well
angulated, strong quarters, neat short hocks, but would like more parallel hind action and firmer elbows, excess weight does
not help, excellent coat and temperament. Keminmaa 22.7. Harri Lehkonen. KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Keskikokoinen,
erittäin vahva uros, oikean muotoinen pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hieman kihartuva turkki, erittäin hyvä
temperamentti ja liikkeet. Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Viro. KÄY ERI 1 PU4 SERT FIN MVA. Erittäin
hyvätyyppinen, sopivan kokoinen, vahvaluustoinen uros, kaunis pää ja ilme, vahva selkä, hyvä eturinta, riittävät
kulmaukset, hyvä karva, hieman ahtaat takaliikkeet ja hyvät sivuliikkeet.
TEN GRADE’S QUU-PESSI 33099/05 s.17.06.2005 i. Norvale Jackpot e. Fin & Rus Mva Ten Grade’s Doll Name Diva
kasv. Minna Kinnunen
Näyttelyt: Joensuu 27.5 . Theo Leenen, Belgia. JUN EH 1. 11 months old, young male that needs to mature, to get more
body, head could be bit heavier, needs more parallellism from skull and muzzle, good neck and shoulder, body still undeep,
well angulated front, could be better angulations back, movements are ok. Joensuu 28.5. Gert Christensen, Tanska. JUN
EH 1. 11 months, masculine head, scissor bite, good muzzle, nice dark eyes, well set ears, good neck and topline, chest
needs to develop, sufficient angulated in front, well angulated in rear, good bones, the front movement should be better,
good coat, nice temperament, dog needs ring training.
TIARNIAN ARIHAGNE 32788/02 s.19.06.2002 i. Norvale The Wizard e. Leavenworth Trick To Dream kasv. Suvi ja
Sami Mikkanen
Näyttelyt: Pielavesi 27.8. Paula Rekiranta. AVO H. Vankka uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet, pää voisi olla hieman
jalompi ja ilme pehmeämpi, erittäin hyvä kaula, hyvä tilava runko, vahva luusto, hyvät kulmaukset, oikea turkin laatu,
yhdensuuntaiset liikkeet, esiintyy hyvin vaisusti, rodulle tyypillinen iloisuus puuttuu.

TIIAS FANCY DAN 16810/05 s.29.01.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Ain’t She Sweet kasv. Tiina ja Asko
Järvinen
Näyttelyt: Hyvinkää 17.9. Marjo Jaakkola. NUO EH 1. Miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat,
eturinnan tulee vielä voimistua, erinomainen luusto, hyvä rungon syvyys, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella,
erinomainen luonne.
TIIAS FREDDIE MERCURY 16811/05 s.29.01.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Ain’t She Sweet kasv. Tiina
ja Asko Järvinen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. JUN ERI 2. Compact blue dog who has a balanced head with a
good stop, strong neck, good angulation, rib and depth, short in loin, wide quarters, good legs and feet, moved straight and
true with good tail action. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Briannia. NUO EH 3. Good overall make and shape,
masculine head, kind eye and expression, a little heavy over neck and shoulders, strong ribcage and loin, well turned
hindquarters, sound mover.
TIIAS GRACIOUS GREG 23077/05 s.25.03.2005 i. Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Tiias Charisma Carla kasv.
Tiina ja Asko Järvinen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Briannia. NUO H. Typical head, eye and expression, angulation fore and
aft rather too open, strong loin, ribcage a little shallow, in good coat and condition.
TIIAS IVORY HUNTER 23548/06 s.13.03.2006 i. Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Tiias Em-Emmanuelle kasv.
Tiina ja Asko Järvinen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEK 1 KP. Hyvät mittasuhteet omaava, hyvin kehittynyt urospentu,
miellyttäväilmeinen pää, kaula voisi olla hieman pidempi, pää vielä hieman pieni runkoon nähden, erinomainen selkä ja
rintakehä, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin ja ryhdikkäästi, erinomainen luonne. Helsinki 9.12. Christian
Vantu, Romania. PEK 1 KP ROP-pentu. Very nice shape, quite good bones, good front, good angulations, very good
ribcage, quite short loins, quite good joints, moves well.
TOALMARK ALABASTER BOY 50134/04 s.15.03.2003 i. Est & Rus & Blr & Lv & Ltu Mva Phil Maris Vivien e. Est
& Lv Mva Phil Maris Little Scarlet kasv. Inga Järv ja Margus Nilisk, Viro
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. AVO EH 1. Hieman haluttomasti esiintyvä vahva uros, maskuliininen pää,
korostuneet otsaluut, hyvät lavat, tilava rintakehä, melko hyvälaatuinen turkki, liikkuu lyhyellä ja tehottomalla takaaskeleella.
TOALMARK COOL N’BROWN 20131/05 s.14.10.2004 i. Est & Ltu JMva Toalmark Aquamarine Blue e. Volfrad
Mari’ana Sophie kasv. Inga Järv ja Margus Nilisk, Viro
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. JUN EH 1. Sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä, kaula saisi olla
kuivempi, runsaat huulet, erinomainen etuosa ja hyvä eturinta, liikkeet eivät vielä valmiit. Valkeala 4.3. Jorma Silta. NUO
EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen uros, sen pään kallo-osa taakse viettävä, kaulanalusnahkaa, hyvä selkä,
moitteeton rinta, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, hyvä turkki, miellyttävä luonne, ahtaat etuliikkeet. Mikkeli 25.3. Marjo
Jaakkola. NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä pää ja ilme, hieman kaulanahkaa, riittävä kaula, hieman
etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta, erinomainen luusto, riittävät kulmaukset takana,
liikkuu hyvällä askelpituudella, miellyttävä luonne. Savonlinna 8.7. Jouko Leiviskä. NUO H. Hieman kookas,
kaunislinjainen, ikäisekseen riittävä runko, hyvä eturinta, lyhyehköt olkavarret, kyynärpäät voisivat olla tilavammat, hyvät
käpälät, kaunis pää, hieman löysää kaulanahkaa, riittävästi kulmautunut takaa, erinomainen turkki, esitetään kauniissa
kunnossa, esiintyy haluttomasti, liikkuu hyvin sivulta, kapeasti edestä, pitäisi olla enemmän temperamenttia. Pyhäselkä
13.8. Paavo Mattila. NUO EH 1. Hyvin rakentunut nuori uros, rungoltaan vielä kapea, vahva pää, silmät saisivat olla
tummemmat, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä karva, liikkuu sivusta hyvin, miellyttävä luonne.
TRAVIS CONNECTING PEOPLE Fin Mva 34961/99 s.12.03.1999 i. N Mva Travis Vital Spark e. Travis Paranoid &
Sunburnt kasv. Kari Haave, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL EH. Kraftfull hane, kompakt kropp, behöver en längre och bättre
ansatt hals, mörka ögon dock något små, för mycket läppar och halsskinn, tillräcklig förbröst, utmärkt benstomme, bra stark
kropp, brant skuldra, behöver mer knävinkling, bra päls, rör sig bra bak, önskar kraftfullare framsteg, en aning tunga
rörelser, bra resning. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. VAL ERI 2 PU4. Strong masculine male with compact body,
correct type of head, neck dry enough, correct topline, enough laid back shoulder, correct upper arm and hindquarters,
shows himself better standing than moving. Hyvinkää 21.10.2.006. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VAL ERI 3. Quality
masculine head, gentle eye and expression, fair neck and forehand, good legs and feet, excellent ribcage, strong loin and
back, well turned hindquarters, correct tail, sound merry mover. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VAL ERI.
Good type, good proportions, strong bones and head, excellent ribcage, very good loins, excellent croup, strong joints,
should have longer neck, too much skin on the throat, moves with good drive but should have a level topline.
TRIPLET CELTIC FEET 20090/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . PEK 2 KP. Correct type and proportions, nice type of head, enough
parallel lines, excellent expression, straight strong topline, a bit too much volume of body, very well angulated, free
movement, nice temperament. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH. Good nose, eye and ear
placement, neck a little short, forehand a little upright, excellent legs and feet, well made ribcage, strong loin, good turn of
hindquarters, correct set on of tail, sound mover.

TRIPLET CULLINAN I 20095/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEN. Golden dog puppy who needs a little more confidence and
needs to develop in depth in body, he is of good proportions, has good angulation, but needs time, I would prefer a stronger
head. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . PEK 1 KP VSP-pentu. Correct type and proportions, nice type of head, enough
parallel lines, excellent expression, correct topline, good volume of body, very well angulated, correct temperament. Porvoo
9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. JUN EH. Hane med bra proportioner, huvudet har bra längd men allför fallande bakhuvud och
behöver fylla ut i nospartiet, bra hals, något rak skuldra, bra rygg och svansansättning, ännu mycket valpig och behöver bli
stabilare i rörelserna, ännu i valppäls. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN H. Would like a little more
work in head, forehand rather upright, good bone structure, ribcage and loin, fair hindquarters, correct tail. Valkeala 12.11.
Reia Leikola-Walden. JUN EH 3. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, vielä ilmava junioriuros, hyvä pään pituus
mutta pää vielä kauttaaltaan kapea, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, niukasti kulmautunut etuosa ja eturinnan
tulee vielä kehittyä, hyvä ylälinja, vielä kovin kehittymätön runko, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu ryhdikkäästi
riittävällä askelmitalla, turkki vielä pehmeä ja pentumainen, hyvä luonne ja esiintyminen. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto.
JUN EH. Voimakasluustoinen kookas junioriuros, voimakas pää, oikeat mittasuhteet ja linjat, ilme voisi olla pehmeämpi,
liikkeessä kaunis ylälinja, vielä kevyt rintakehä, haja-asentoiset raajat, liikkuu hyvin.
TRIPLET GULLIVER 27185/03 s.02.04.2003 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Fin & Est Mva
Triplet Roulette kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. AVO EH 2. Vankkarakenteinen, sopivan kokoinen, sukupuolileima hyvin
selvä, vahva hyvä ilmeikäs uroksen pää, erinomainen eturinta, hyvä luusto, hyvät raajojen kulmaukset, hyvin laitettu runsas
turkki, tasapainoiset liikkeet, erinomainen kokonaisuus mutta voisi olla kauttaaltaan jalompi. Lahti 22.4. Peter
Beyersdorf, Saksa. AVO EH 3. Kräftig gewinkelt mit sehr gute Substanz, maskuliner Kopf, Stop könnte noch ausgeprähte
sein, ausreichende Halslänge, Gebaude könnte etwas kürzer sein, Winkelungen in Ordnung, in der Bewegung bleibt die
Rücke ganz nicht fest, gutes Temperament. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. AVO ERI 2 VASERT. Strong masculine
male, compact enough, nice head with correct lines, strong topline, loin short enough, correctly angulated, moves ok. Kotka
30.7. Dianne Besoff, Australia. AVO ERI 3. Large male, strong bone, good substance, correct feet, strong body, slightly
longer cast than I prefer, firm thick hindquarters, strong firm hindquarters, correct topline and coat, correct movement,
displaying all functions of cocker.
TRIPLET THINKS LINE SAM Fin & Est Mva Fin Jva 42744/97 s.05.08.1997 i. Greentree Don’t Think Twice e. Kans
& Fin & S(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia VET EH 1. 9 year old dog of good type, good head qualities,
moves soundly in rear, is upright in shoulder which causes longer body and shorter neck, and also shortens front reach in
side movement.
TRIPLET WAG THE DOG 17345/05 s.17.11.2004 i. N Mva V-04 NV-03 Travis Master Mine e. Fin Mva Fin Jva Triplet
Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN ERI 2. Maskulint, välskurit huvud som fortfarande behöver
bredda något i nospartiet, mycket bra hals, välmarkerad bröstben, utmärkt djup i bröstkorgen, utmärkt proportioner samt
kors och benstomme, välvinklat bakställ med utmärkt bredd, rör sig med mycket bra steglängd och håller sina linjer väl i
rörelser, bra pälskvalitet. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN EH. Richtige Grösse und insgesammt passende Typ,
Kopf könnte noch maskuliner sein, ausreichende Halslänge, Vorhand könnte noch ausgeprähte gewinkelte sein, daher in der
Bewegung etwas kurze Vortritt, sehr schönes Haar. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. NUO EH. Young black
dog with good bone structure, pleasing head and good angulation, today I feel he needs more body and substance to
complete the picture, moves straight but rather close behind, this could improve with more condition and muscling.
Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . NUO ERI 2. Correct type and proportions, correct type of head, nice expression,
correct topline, tailset low enough, enough volume of body, enough laid back shoulder, excellent angulation in behind,
moves with enough stripes, good temperament. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen,
oikeat mittasuhteet, miellyttävä ilme, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset,
runko hieman litteä ja kehittymätön, hyvä turkki, kauniit sivuliikkeet, esiintyy hyvin. Kouvola 19.8 . Jef Verress, Belgia. .
NUO ERI 1 PU3 SERT. 21 month old black, nice head, soft expression, good reach of neck, level topline, tail well set, well
angulated, in a good coat, moved and showed well. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. NUO EH. Well
balanced head, forehand a little upright, good ribs and loin, well turned hindquarters, correct set on of tail, a little narrow all
through.
TRIPLET WINNIE THE POOH 17347/05 s.17.11.2004 i. N Mva V-04 NV-03 Travis Master Mine e. Fin Mva Fin Jva
Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. JUN ERI 2. 18 Monaten, Gebiss korrekt, Ohren sind gut angesetzt,
Augen gutgeformiert, Kopflinie gut, Körper stark, guten Winkelungen, guten Bewegungen, Haarkleidung in Ordnung. Iitti
27.5 . Jorma Silta. NUO ERI 1 PU2 SERT. Mittasuhteiltaan oikea, komeapäinen nuori uros, sillä on hyvä kaula, erittäin
hyvä selkä, valmis oikea-asentoinen rintakehä, riittävästi kulmautuneet vahvaluustoiset raajat, hyvä turkki, kiva luonne,
liikkuu oikein. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. NUO ERI 1 PU2 SERT. Nice type, good size and proportions, nice
head, good reach of neck, correct tail and ears, straight topline, good angulations front and rear, good movement, nice
temperament.
TRIPLET WIZARD OF ID 17348/05 s.17.11.2004 i. N Mva V-04 NV-03 Travis Master Mine e. Fin Mva Fin Jva Triplet
Topaz kasv. Heli Härkälä

Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. JUN ERI 1 PU3 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen, lupaava nuori
uros, sillä on oikealinjainen uroksen pää, moitteeton selkä, riittävä oikea-asentoinen rinta, raajoissa ei huomauttamista, hyvä
turkki, luonne ja liikkeet. Jaala 1.5. Jorma Silta. JUN ERI 1 PU4. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen uros, sillä on
oikea uroksen pää, hyvä kiinteä selkä, voimakas moitteeton rintakehä, raajoissa ei huomauttamista, hyvä turkki, luonne ja
liikkeet.
TRIPLET WOODY WOODPECKER 17350/05 s.17.11.2004 i. N Mva V-04 NV-03 Travis Master Mine e. Fin Mva Fin
Jva Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. NUO EH 2. Kleinerer kräftiger Rüde, kräftiger Kopf der trockener sein
sollte, sehr gutes Pigment, etwas Kehlhaut, gute Schulterlage, sehr gute Hinterhandwinkelung, gut ausgeformte Brustkorb,
sehr schönes Haar, in der dynamischem Bewegung sollte er sich besser aufrichten, rühiges Wesen, sollte selbsbewüsste sich
zeigen. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. NUO ERI 1 PU2 SERT. Kraftig hanhund, bra längd på huvudet, lite för kraftiga
hindben, bra öron, bra hals och skuldra, utmärkt bröstkorg, något lång i kroppen, välutvecklat bakställ, går med bra steg, lite
brett fram, bra hårlag. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. NUO ERI 1. Tyylikäslinjainen, urosmainen mutta
aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antava uros, voimakas oikealinjainen ja hyväilmeinen uroksen pää, erinomainen
kaula ja ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset liikkeet ja hyvä askelmitta, erinomainen
karvan laatu ja määrä, hyvä luonne.
TRIPLET ZELOS 39734/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est & Lv & It Mva LvV-02 Francini’s Encantolatino e. Fin &
Est Mva Triplet Roulette kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. PEK 1 KP VSP-pentu. Mittasuhteet oikeat, voimakasrakenteinen urospentu, sen
pään kallo-osa taakse viettävä, hyvä selkä, rinta vielä kapea edestä, hyvät raajat, kiva luonne, hieman kapeat etuliikkeet.
Marttila 8.4. Tarja Hovila. JUN H. Hyvän tyyppinen uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvin kehittynyt ikäisekseen, pään
ylälinjat tulisi olla yhdensuuntaisemmat ja otsapenger paremmin muotoutunut, hyvä kaula, kapea edestä, hyvä luusto,
olkavarsi voisi olla viistompi, muuten sopusuhtaisesti kulmautunut, hieman lyhyt jyrkkä lantio, hyvänlaatuinen turkki, saisi
liikkua pidemmällä ja tehokkaammalla askeleella. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. JUN ERI 2 PU4. Kraftig junior,
välformat huvud, löst halsskinn, kunde ha något längre hals, välvinklad fram, mycket bra kropp för åldern, stark rygg och
bra svansansättning välutvecklat bakställ, går med bra steg, kunde vara stabilare fram, bra päls. Hyvinkää 21.10..006. Jinty
Gill Davis, Iso-Britannia. JUN H. Masculine head, eye a little deeply set, would like a little more neck and forehand
angulation, good bone, excellent ribcage, croup a little steep, sound mover.
TWINSMADE DRESSED TO DANCE 47730/03 s.08.09.2003 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade
American Pie kasv. Evgeny Mamoshuk, Venäjä
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. KÄY ERI 2. Mycket vacker helhet och balans, välformat huvud med
vackert uttryck, utmärkt hals, utmärkt förbröst, tillräcklig benstomme, bra tassar, välformad stark kropp, utmärkt ländparti,
goda vinklar bak, välmusklerad, bra lår, mycket vacker päls och kondition, stark rygg, rör sig lätt med utmärkt steglängd
och resning.
TWO PINE’S DRAGON HEART 13012/03 s.25.12.2002 i. Midian’s Magic Black e. Two Pine’s Gold Mist kasv. Kati
Salo
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. KÄY H. Vahvarakenteinen, hyvin urosmainen ja mittasuhteiltaan oikein
rakentunut, kohtalaisen hyvä pää, purenta tulisi olla tiukempi, jonkin verran ylipurentaa, näyttävä kaula, hyvä rinnan
syvyys, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet.
TWO PINE’S FRANK 24520/04 s.07.04.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Two Pine’s Gold Mist kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Seinäjoki 29.7. Markku Santamäki. AVO H. Vahvarakenteinen, hyvin urosmainen, voimakas pää, pitkä
vahva kaula, hyvä ylälinja, vahva luusto ja runko, tasapainoiset liikkeet, joiden kuitenkin tulisi olla rennommat ja
vetävämmät, hyvä turkki, ei pidä näyttelytilanteesta.
TWO PINE’S HOB GOBLIN 4755204 s.22.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Two Pine’s Royal Saga kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Teerijärvi 25.5. Markku Santamäki. NUO EH 2. Rungon mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, voimakas
urosmainen pää, sopusuhtainen luusto, riittävästi kulmautuneet raajat, vahva turkki, päässä puhtaat tan-merkit, raajoissa
voisi olla puhtaammat, käyttäytyy luottavaisesti, mutta voisi liikkua rennommin. Haukipudas 4.6. Marianne HolmHansen, Tanska. NUO EH 2. Well proportioned and masculine, would prefer more stretch of head, good neck and
shoulder, good rib, needs more angulation of knee, and would like more drive and elegance of topline, good feet, good coat
but not in show condition. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. NUO EH 2. 22 kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan
hyvä uros, joka tasapainoisesti kehittynyt, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, vielä turhan raskas kallo ja kuonoosa saisi olla hieman pidempi, hyvä vahva alaleuka ja purenta, ikäisekseen hyvä runko ja eturinta, voisi olla paremmin
kulmautunut edestä, matala kinner, liikkuu tänään hieman takakorkeana, liikkeessä hyvä voima mutta askelpituus voisi olla
pidempi, hyvä karva, hyvin esitetty, hyvä luonne.
TWO PINE’S IPSO FACTO 10472/05 s.16.12.2004 i. Midian’s Excellent e. Two Pine’s Sweet Corn kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH 3. Maskulint huvud med utmärkt nosparti, alltför
markerad stop vilket stör uttrycket, utmärkt hals, välmarkerad bröstben, välvinklad överarm, utmärkt välutvecklad
bröstkorg, utmärkt proportioner samt kors och benstomme, härlig bredd i bakstället, utmärkt päls och presentation. Ruovesi
17.4. Markku Santamäki. JUN EH 2. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, ilmeikäs hyvä pää, ikäisekseen hyvin
kehittynyt rintakehä, vahva luusto, kiertää hieman kyynärpäitä ulospäin liikkeessä, muuten todella näyttävät vaivattomat
liikkeet, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. JUN ERI 1. Typical head, nice temperament,

good neck and shoulder, correct length of body, stands a bit weak at the front pasterns, which shows also in his movement.
Alajärvi 6.5. Leila Kärkäs. JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Erinomainen tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pää, erinomainen
runko, hieman pystyt lavat, hyvä luusto ja takaosa, toivoisin sivuaskeliin hieman lisää ulottuvuutta, erinomaiset
yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, erinomainen turkki, hyvä luonne. Oulu 13.5. Ritva Raita. JUN ERI 1 PU2 SERT.
Erinomaisesti liikkuva, sopusuhtainen uros, kallo hieman voimakas, samoin otsapenger, erinomainen rakenne, kulmaukset
ja liikkeet. Teerijärvi 25.5. Markku Santamäki. NUO ERI 1 PU2 VASERT. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä,
kaunisilmeinen pää, hyvä huulilinja, sopusuhtainen vahva luusto, hyvä runko ja raajat, liikkuu ja esitetään hyvin.
Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. NUO ERI 1 VASERT. Golden dog shown in excellent muscular condition,
masculine head and pronounced stop, strong neck, excellent angulations fore and aft, excellent spring of rib and width of
quarters, standing on good legs and tight feet, very strong quarters with good width, moved sound and true with strong
topline and good tail action, well handled. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . NUO ERI 3. Strong compact male, correct
lines of head, strong head, correct expression, strong straight topline, could have lower tailset, excellent volume of body, a
bit straight shoulder, enough length of thigh, movements free enough, good temperament. Tuuri 17.6. Rune Fagerström.
NUO EH 2. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät rungon mittasuhteet, maskuliininen pää, jonka tulisi olla pidempi ja jalompi,
hyvät silmät ja ilme, kaunis kaula, lyhyt pysty olkavarsi, erinomainen eturinta, oikean mallinen rintakehä, hyvä lanneosa,
sopivat takakulmaukset, hyvä luusto, hieman pehmeät ranteet, hyvä karvan laatu ja määrä, edestä saisi liikkua pidemmällä
askeleella, muuten liikkuu hyvin, kiva luonne. Rovaniemi 24.6. Claudio de Giuliani, Italia. NUO ERI 2 PU2 VASERT
VACA. Right type and size, excellent head, right expression, compact and strong body, right neck and shoulder, excellent
tail carriage, right chest, excellent moving, right coat and colour. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. NUO ERI 1 PU4.
19-kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä, urosmainen pää, hyvä huulilinja, purenta saisi leikata paremmin,
kaunis kaulalinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiiviit käpälät, hyvä hännänkiinnitys ja kantaa hännän hyvin, liikkuu
hyvällä askelpituudella, edestä löysästi, erinomainen karvan laatu, hyvä luonne. Seinäjoki 29.7. Markku Santamäki.
NUO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP3. Sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä, täyteläinen liioittelematon pää, jossa
hyvät linjat, hyvä kaula, vahva runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti ja riittävän
iloisesti, kauttaaltaan jäntevä, jonka mukaisesti hyvät liikkeet. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. NUO ERI 2. Erittäin
hyvä tyyppi ja koko, vahva luusto, hyvä pää, kaunis ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, hyvä turkki, etuaskel
voisi olla pidempi. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. NUO ERI 2. 22 months, good in type, big size, slightly sloping skull,
dark eyes, throat must become drier, sharp scissor bite, enough forechest, nice topline, bit short in upper arm, excellent
brisket, moves well but has to stabilise front. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. NUO EH 4. Masculine
head, strong jaws, bite almost level, good head carriage, would like more angulation to forehand, excellent bone, correct
ribcage, strong loin and hindquarters, good coat and feathers. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. NUO EH 3. Pullukka uros, joka
liikkuu erinomaisesti sivusta katsoen, voimakas kallo ja korkea otsa, hyvä purenta, eturakenne vähän löysä, erinomaiset
takakulmaukset, kannattaa laihduttaa. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. NUO ERI 2. Good type, good
proportions, strong, should have wider front, excellent ribcage, short and strong loins, very good hindquarters, excellent
joints, well balanced dog, moves well.
Toko:
LAPUA 1.10.2006

PÄRSSINEN PIRITTA

ALO3

116,5

KANGASALA 14.10.2006

SANTAMÄKI RAINE

ALO3

115

TWO PINE’S KATZEN JAMMER 41346/05 s.17.07.2005 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Two
Pine’s Gold Mist kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. PEK 3 KP. Maskulint kraftigt huvud med utmärkt proportioner,
utmärkt hals, välvinklad överarm, välutvecklad bröstkorg, som ännu kan bli något djupare, utmärkt proportioner, härligt
välvinklat bakställ med utmärkt bredd, rör sig med mycket bra steglängd, faller något över korset i rörelse, välpresenterad.
Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. PEK 2 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja,
riittävä eturinta, hyvä luusto, riittävä rungon syvyys, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hyvällä askeleella. Laukaa 15.7.
Markku Santamäki. JUN ERI 2. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä urosmainen pää, hyvät suorat eturaajat,
hyvä rintakehän muoto, eturinnan tulee vielä kehittyä, hyvät takaraajojen kulmaukset, tasapainoiset liikkeet. Mikkeli 29.7.
Harri Lehkonen. JUN ERI 1. Kookas komea nuori uros, vahva pää, hyvin kulmautuneet raajat, eturinnan tulee vahvistua,
oikeat mittasuhteet, lyhyt mutta hyvälaatuinen turkki, esiintyy itsevarmasti, liikkuu hyvin. Mäntyharju 13.8. Annaliisa
Heikkinen. JUN H. Suuri mutta hyvän tyyppinen ja sopusuhtainen nuori uros, hyvä pää ja kaula, etuosa voisi olla
paremmin kulmautunut, lyhyt tiivis vankka runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu ja esiintyy hyvin, koko pudottaa
palkintosijaa.
TWO PINE’S OCTOBER RUST Fin Mva 35142/02 s.25.07.2002 i. Lecibsin Corncob e. Midian’s Dawning Days kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. VAL ERI 1 PU3. Kauttaaltaan hyvin tasapainoinen, hyvä ilme, vahva
luusto ja sopusuhtainen rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, turkki ei parhaassa näyttelykunnossa, kuitenkin hyvät
koristekarvat, hyvät liikkeet. Iitti 27.5 . Jorma Silta. VAL ERI 1 PU1 ROP RYP3. Mittasuhteiltaan oikea, komeapäinen
voimakas uros, sillä on erittäin hyvä selkä, syvä pitkä rintakehä, hyvät raajat, turkki ja luonne, liikkuu oikein. Laukaa 15.7.
Markku Santamäki. ERI 1 PU3. Kookas vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, hyvä vahva täyteläinen pää, oikea
pään ylälinja, erinomainen eturinta, vahva luusto, hyvä runko ja raajat, hyvä ja hyvin laitettu karvapeite, näyttävät liikkeet,
kiertää eturaajoja hieman sisäänpäin. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. VAL ERI 4. Kookas, vähän pitkärunkoinen uros, joka
liikkuu erinomaisesti, vähän korkea voimakas kallo, hyvä purenta, hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa, saisi olla
lanneosasta vähän lyhyempi, mutta liikkuu kaikin puolin hyvin.
TÄHTIMETSÄ AMADEUS Fin Jva 12664/02 s.09.12.2001 i. Lynwater Forecaster e. Fin Jva Damirazin Bikku-Bimu
kasv. Taru Kalkkila

Näyttelyt: Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. KÄY H. Liian pitkä- ja kapearunkoinen uros, hieman raskas kallo-osa,
kaunis kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa, liikkuu ja esiintyy hyvin.
Spanieleiden metsäsätyskoe:
ELIMÄKI 25.2.2006
LAITILA 10.9.2006
ELIMÄKI 7.10.2006
ELIMÄKI 28.10.2006
KÄRKÖLÄ 26.11.2006

MARTIKAINEN RAIMO
TÄHTINEN ESKO
KURVINEN ARTO
KOTIRANTA PERTTI
RANTA HEIMO

AVO0
AVOAVO0
AVO0
AVO3

65
56
72
77

TÄHTIMETSÄ BUSTERY 26712/03 s.01.05.2003 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Jva Damirazin BikkuBimu kasv. Taru Kalkkila
Näyttelyt: Jaala 1.5. Jorma Silta. AVO ERI 1 PU3. Mittasuhteiltaan oikea, temperamenttinen voimakasrakenteinen uros,
sillä on oikea uroksen pää, kaulanalusnahkaa, hyvä selkä, moitteeton rinta, voimakasluustoiset riittävästi kulmautuneet
raajat, hyvä turkki ja luonne, samoin liikkeet. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. AVO EH 1. Erittäin hyvän
tyyppinen, kaunisturkkinen uros, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman liikaa huulia, hyvä
kaula, etuasentoiset lavat, eturinta saisi olla voimakkaampi, tiivis runko, hyvä takaosa, liikkuu hyvin takaa, edestä ahtaasti,
kantaa kauniisti häntäänsä.
TÄHTIMETSÄ CHARLIE 42904/04 s.16.08.2004 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Jva Damirazin Bikku-Bimu kasv.
Taru Kalkkila
Näyttelyt: Jaala 1.5. Jorma Silta. NUO ERI 1 PU2 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen uros, sillä on
voimakas uroksen pää, kaulanalusnahkaa, moitteeton selkä, samoin rintakehä, voimakas hyvä luusto ja oikeat kulmaukset,
hyvä turkki, luonne, liikkeet. Iitti 27.5 . Jorma Silta. NUO ERI 2 PU3 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, voimakas nuori
uros, sillä on oikealinjainen uroksen pää, hieman kaulanalusnahkaa, kiinteä hyvä selkä, oikea rinnan syvyys, hyvät raajat,
turkki ja luonne, liikkeissä ei huomauttamista. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. NUO EH. Attractive orange
roan dog with good angulation, legs and feet, clean head with soft expression, rib could be better developed with more
width in loin, moved happily but close behind and wide in front. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. KÄY EH 2.
Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen uros, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, etuosa saisi
olla paremmin kulmautunut, tiivis runko, lanneosa saisi olla lyhyempi, liikkuu hyvin.
TÄHTIMETSÄ DONALD 51300/05 s.05.11.2005 i. Westerner Wedding Singer e. Tähtimetsä Anastasia kasv. Taru
Kalkkila
Näyttelyt: Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. PEK 1 KP ROP-pentu. Hyvin kehittynyt, aavistuksen pitkä, hyvä ilme,
hyvä purenta, sopiva luusto, eturaajat saisivat olla suoremmat, hyvä runko, hyvin kulmautunut takaosa, erinomainen karvan
laatu, etuliike saisi olla pidempää, iloinen luonne. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. JUN EH 3. Nice type, good
head and eyes, good neck and quarters, sound behind but front movement not positive.
VICTORIA’S YET MADE IN AUSTRIA SPKP1974 s.17.04.2003 i. Favorite Made In Austria e. Korden’s Victoria In
Red kasv. Hanna Krenn, Itävalta
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. KÄY H. Mycket kraftfull hane, tillräcklig kompakt, kort hals förstör
helheten, mycket vackert huvud och uttryck, mycket halsskinn, bra benstomme, saknar förbröst, välformad och välutvecklad
kropp och länd, behöver bättre vinkling fram och bak, utmärkt pälskvalitet, rör sig tungt med kort steg, ostabil fram, utmärkt
temperament.
VIKATIKIN NUUSKAMUIKKUNEN 47356/05 s.06.10.2005 i. Est JMva Flyers Proud To Be Me e. Fin & Rus & Est
Mva RkfV-06 Triplet Finn Cream kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Joutseno 25.5. Harri Lehkonen. PEK 1 KP ROP-pentu. Tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, kaunis pää,
jossa oikea profiili, hyvin kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet rungossa jonka tulee vahvistua, hyvälaatuinen karvapeite,
terveet liikkeet, esiintyy hieman tottumattomasti, mutta oikea temperamentti löytyy. Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. .
JUN ERI 1 PU3 SERT. Lovely type, beautiful head and expression, good neck and shoulder, just needs a bit more width to
the front, good coat and condition, well angulated behind, very enthusiastic mover. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. JUN
ERI 1 VASERT. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt, reippaasti esiintyvä uros, hieman takaluisu kallo, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, eturinnan tulee vahvistua, vahva raajaluusto, erittäin hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvällä askeleella.
Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH 3. Well made head, good eye, kind expression, correct head
carriage, well made forehand, good bone, excellent ribcage, strong back and loin, good hindquarters, sound mover. Helsinki
9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI. Good expression, big size, still narrow front, quite good ribcage and loins and
croup, medium angulations, still not enough homogenous, moves quite well.
VITAHOTELLETS ARAGON Fin & Rus & Est Mva EstV-06 37666/02 s.03.03.2002 i. S Mva Lynwater Blackcap e.
Vitahotellets Karusell kasv. Anders Carlsson, Ruotsi
Näyttelyt: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VAL ERI. Harmonisch aufgebaut, richtige Grösse, gut geschnittende
Kopf, quadratische Gebaude, passende Halslänge, korrekte Winkelungen, in der Bewegung sollte der Rücken noch gerader
sein, sehr gepflegtes Haar. Joensuu 27.5 . Theo Leenen, Belgia. VAL ERI 1 PU3. 4 years old, well balanced, square
outlook, nice head, dark eye, complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, chest deep and well
ribbed, well angulated, could be more muscular behind, nice coat, moves well. Joensuu 28.5. Gert Christensen, Tanska.
VAL ERI 1 PU2. 4 years, short, masculine head, scissor bite, good stop, dark, little round eyes, well set ears, good neck and
topline, a little low set tail, excellent body, well angulated, good bones, moves well, good coat, nice temperament. Helsinki

9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL ERI. Elegant, välbalanserad, bra storlek, något kort skalle, tunnt nosparti, vackra ögon,
kunde ha lite mer benstomme, tillräcklig förbröst, kort bröstben, bra länd, bra vinklar bak, något smal i bakpartiet, rör sig
med mycket god steg, good resning. Savonlinna 8.7. Jouko Leiviskä. VAL EH 2. Erittäin kaunis, kauniisti esitetty
sopivan kokoinen musta, hyvät mittasuhteet, kaula voisi olla pidempi, hyvä täyteläinen kuono-osa, hieman pyöreä kallo,
tummat silmät, erinomainen runko, riittävästi kulmautunut takaa, hieman jyrkkä lantio, liikkeessä hieman takakorkea, voisi
olla tehokkaammat liikkeet. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. VAL ERI 2 PU2. Excellent black, well balanced, nice
outline and body shape, good front and feet, good distance between the front legs, excellent tailset and angulations, sound
and balanced, moves well with excellent tail action. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. VAL ERI 3. Hyvät mittasuhteet,
hieman pienipäinen, kauniit silmät, hyvä purenta, eturinta saisi olla voimakkaampi, hyvät eturaajat, riittävä rintakehä, hyvän
laatuinen karva, etuliike voisi olla pidempää, rauhallinen luonne. Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . VAL ERI 1 PU1
VSP. Good type and size, nice head and expression, excellent neck and shoulder and feet, short well coupled body, excellent
rear angulation, good coat and condition, moves happily but rather narrow in both ends. Mäntyharju 13.8. Annaliisa
Heikkinen. VAL ERI 1 PU2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen uros, jolla hyvä pää, kaula ja ylälinja, riittävät
kulmaukset edessä ja takana, lyhyt tiivis ja vankka runko, hyvä takaosa, hyvä turkin laatu, vaikkakin runsas, esiintyy hyvin.
Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VAL ERI. Good nose, eye and ear, well made ribcage and body, good
bone structure to legs, short compact loin, very happy mover, good coat and feathers. Jyväskylä 18.11. Davis Wong,
Australia. VAL ERI 3. Very nice balanced body, nice eyes, skull a little domed, nice neck and topline, sound behind.
Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VAL ERI 3. Good proportions, good expression, quite good front, good
ribcage, short and wide loins, quite good croup, quite strong joints, well balanced, moves well.
WESTERNER ILLUSION OF MAGIC 42354/06 s.09.09.2005 i. S(n) Mva Westerner Hi-Flyer e. Westerner Beautiful
Mind kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 2. Masculine blue dog with lots to like, well balanced head,
excellent bone, well angulated, good rib but long coupled at the moment, strong quarters, good tailset, moved soundly and
happily. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH 2. Masculine well balanced head, kind eye and
expression, good neck and shoulders, excellent bone, strong ribcage, good turn of hindquarters with well let down hocks,
sound mover, good outline and stride. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. JUN ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva hyvin
kevytrakenteinen uros, joka liikkuu tasapainoisesti, erinomainen ilmeikäs pää sekä takakulmat, etukulmaukset myös hyvät
mutta liikkuu hivenen leveästi edestä, seistessä näyttää hiven pitkältä mutta liikkeessä kokoaa itsensä, liikkuu erinomaisesti
sivulta ja takaa katsoen.
WESTERNER WEDDING SINGER 23966/01 s.25.08.2000 i. Carillo Cloud Nine e. Westerner Wild At Heart kasv. Inger
Ivarsson, Ruotsi
Näyttelyt: Maalahti 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. AVO ERI 1 PU1 ROP. Mycket vältypad, maskulint huvud med
härligt uttryck, bra bröstkorg, kunde ha bättre knäledsvinklar, stark rygg, bra pälskvalitet, bra helhetsintryck, mycket
effektiva rörelser. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. AVO H. Vähän korkearaajainen, joka saisi olla paremmin kulmautunut
edestä, takaa hyvä, ilmeikäs pää, hyvä purenta, liikkuu ahtaasti takaa ja kiertää kyynärpäitä ulospäin edessä.
WIKKENDAL’S QUIZZICAL 37584/01 s. 31.8.2001 i. Leavenworth Marzipan e. Wikkendal’s Essi Love Child kasv.
Kaarina Hämäläinen
Toko:
KOTKA 16.9.2006

LAISI HARRI

ALO1

166,5

WÄISKI 33200/04 s.10.06.2004 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Olipa’s Isadora kasv. Soile Tupi
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. NUO H. Maskulint huvud med utmärkt proportioner, ganska
mycket skinn, tillräcklig hals, god överarmsvinkel, behöver ännu utvecklas i förbröst, i övrigt välformad bröstkorg, något
lång i länden, välvinklat bakställ, något höga haser, rör sig med mycket god steglängd och parallellitet, tillräcklig
benstomme, mycket bra pälskvalitet, utmärkt temperament. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . AVO ERI 4. Correct type,
head elegant enough, parallel lines enough in head, muzzle strong enough, bit too much skin in neck, correct topline, good
volume of body, a bit straight shoulder, correct angulation in front, movements free enough. Hämeenlinna 27.8. Tarja
Hovila. AVO H. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoinen uros, jonka pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat,
riittävä luusto, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvä luusto, rintakehä saisi olla tilavampi, pehmeälaatuinen turkki joka
saisi olla paremmin trimmattu, liikkeessä hieman takakorkea, miellyttävä luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, IsoBritannia. AVO H. Well made head, gentle eye and expression, angulation fore and aft rather open, ribs a little shallow,
very merry mover. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO EH. Nice type, good neck, standing not in balance,
sound front, I’d like more drive behind.
XXL OF BLACK MIRAGE Kans & Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva Hu JMva AKSg RkfV-06 V-06
30215/05 s.10.12.1998 i. Kans & Hu & Yu & Rom & Cro Mva Yu JMva Charbonnel Glenmartin e. Love Me True of Black
Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. VAL ERI 1 PU1 ROP RYP2. Maskulint huvud med utmärkt
proportioner och uttryck, mycket vacker hals, välvinklad överarm, välformad bröstkorg, utmärkt proportioner, benstomme
och kors, bakställ med härliga vinklar och bredd, rör sig med fantastiska effektiva steg och härlig rygglinje, utmärkt
pälskvalitet, mycket vacker helhet, härlig temperament. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VAL ERI 2. Schwartze mit
viel Temperament, schöner Rüdenkopf, quadratische Gebaude, sehr gute Halslange und Winkelungen, bewegt sich sehr gut,
zeigt viel Temperament, sehr schönes Haarkleid. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. VAL ERI 1 PU1 ROP. Hyvin
sopusuhtainen, hyvärakenteinen, vankka ja tiivis uros, ilmeikäs pää, jonka kallo-osa voisi olla aavistuksen jalompi,
erinomainen turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, todella iloinen. Vaasa 29.4. Gerry Hickey, Irlanti. VAL ERI 1 PU1

ROP RYP1 BIS3. Well made dog, moving with great style and using his tail, typical head and profile, good bone and
substance. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. VAL ERI 1 PU1 ROP. 7.5 Jahre, Kopflinie gut, Gebiss korrekt, sehr
starker Körper, gute Winkelungen, Haarkleidung in Ordnung. Jämsänkoski 25.5. Natalija Nekrosiene, Latvia. VAL ERI
1 PU1 ROP RYP1 BIS1. Strong bones, good length of body, correct proportions of head, dark eyes, excellent topline, good
depth of chest in his size, very well angulated in both, well balanced side movement. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia.
VAL ERI 1 PU1 ROP. Elegant dog, excellent type, very nice head, good reach of neck, correct tail and eye, straight
movement, good topline, very nice angulation front and rear, very nice coat, excellent temperament, nice handling.
Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VAL ERI 3. Compact black dog with masculine head, strong neck and well
constructed front, good rib with strong loin and wide quarters, stands sturdily on good legs and feet, good sweep of stifle
with wide thigh and low hocks, good tailset with lots of tail action, moves happily and true with excellent drive behind.
Lohja 4.6. Paula Rekiranta. VAL ERI 1 PU1 ROP RYP2. Tyypiltään erinomainen uros, jolla iloisesti heiluva häntä,
oikean mallinen urosmainen pää, miellyttävä ilme, erinomainen kaula, ylälinja, samoin lavat, terve rakenne, erittäin hyvät
liikkeet, kaunis karva. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL ERI. Kraftfull, elegant, tillräckligt kompakt, mörka ögon,
behöver mer stop, för mycket läppar och halsskinn, tunnt nosparti, bra hals, tillräcklig benstomme, kunde ha mer förbröst,
välformad bröstkorg som kunde vara längre, utmärkt vinklad bak, vacker päls, härlig temperament, bra rygg, härliga
sidorörelser, önskar lite fastare fram, rätt cocker temperament. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . VAL ERI 1 PU2.
Correct type, very well balanced male, correct type of head, is parallel lines enough, muzzle strong enough, correct
expression, excellent topline, good volume of body, very well angulated, moves well, nice temperament. Karjaa 9.7.
Ligita Zake, Latvia. VAL ERI 1 PU2. Strong, compact male, correct type of head, a bit too much skin under neck,
excellent topline and volume of body, very well angulated, shows himself better standing than moving. Laukaa 15.7.
Markku Santamäki. VAL ERI 2 PU4. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, vahva pää, hieman runsaat huulet,
aavistuksen syvällä olevat silmät, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, vahva runko, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, iloinen
töpön heiluttaja. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. VAL ERI 1 PU1 ROP. Kaunislinjainen, hyvärakenteinen, vankka, hyvin
tasapainoinen uros, hyvä pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Mäntsälä 23.7. Rune
Fagerström. VAL ERI 1 PU2. 7-vuotias, hyvän sukupuolileiman omaava uros, hyvämallinen pää jossa oikea pituus ja
voimakkuus, otsapenger saisi olla aavistuksen selvempi, hyvä kallon leveys ja voimakkuus, hyvät silmät ja ilme,
erinomainen kaula joka liittyy hyvin lapoihin, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa, erinomainen runko, pitkä lanneosa,
erinomainen lantio, oikea hännänkiinnitys, hyvä matala kinner, erinomainen luusto, oikea ylälinja, maatavoittavat
rotutyypilliset liikkeet, ihastuttava, iloinen luonne. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. VAL ERI 1 PU1 ROP RYP2. Tyylikäs
komea ryhdikäs uros, maskuliininen pää, erinomainen etuosa ja ylälinja, vahva runko, erittäin hyvä takaosa, kaunis turkki,
erinomainen temperamentti ja liikkeet. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. VAL ERI 1 PU1 ROP RYP1. Quality black
male of good correct proportions, compact and balanced, super headed dog to all super attributes, strong thick neck, set in
well angulated shoulders, correct bones with correct round large feet, super temperament, well prepared in show,
exceptional mover. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. VAL ERI 3 PU4. Masculine, good type, strong fellow, nice
long neck, good bone and substance, solid head with good length and proportions, moves very well. Kuopio 5.8. Annukka
Paloheimo. VAL ERI 1 PU1 ROP. Hivenen pitkä vankka uros, kaunis kuono, hyvä purenta, riittävä eturinta, vahva
rintakehä, hyvä lantio, erinomainen takapotku, taidokkaasti esitetty, hienossa näyttelykunnossa. Kuopio 6.8. Adolfo
Spector, Argentiina. VAL ERI 2 PU3. Excellent temperament and bite, very sound mover going and coming, would like
him shorter on back and better topline. Kouvola 19.8 . Jef Verress, Belgia. . VAL ERI 1 PU2. 7 years old black, lovely
temperament, good head, soft expression, neat ears, good reach of neck, correct topline, well angulated in the back,
preferred a longer upper arm but moved with drive and style. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. VAL ERI 1 PU1 ROP.
Vahva, maskuliininen pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, oikeat mittasuhteet, kaunis turkki, liikkuu
ryhdikkäästi hyvällä askeleella. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. VAL ERI 1 PU1 VSP. Hyvässä kunnossa oleva
uros, erinomainen tyyppi, hieman takaluisu kallo, kaunis kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vankka runko, liikkuu ja
esiintyy hyvin, kaunis karva, erinomainen luonne. Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. VAL ERI 1 PU1 ROP.
Attraktiver substanzvoller schwartzer Rüde, in allen Teilen sehr gut ausgeformt, vorzügliche Schulten, kräftige Knochen,
sehr schöne Obere- und Unterelinien, bei dem kräftigem Kopf sollten die Ridrände besser anliegen, er läuft mit viel
Schwung und Raumgriff, extrem freundliches Wesen. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. VAL ERI 1 PU1 VSP. Välbyggd
hane av bra storlek, välformat huvud med fint uttryck, vacker hals, utmärkt skuldra, bra bröstkorg med lagom markerad
förbröst, stark rygg, bra svansansättning, kraftigt bakställ, goda rörelser, bör ej bli tyngre. Hyvinkää 17.9. Marjo
Jaakkola. VAL ERI 1 PU1 VSP. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvin
kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen iloinen luonne, liikkuu hyvin. Eckerö 23.9. Yvonne Meintjes,
Etelä-Afrikka. VAL ERI 1 PU3. A very merry lovely old dog of excellent proportions, very well balanced skull to muzzle,
well arched neck into topline, very good topline and tailset, could perhaps hold it better on the move, well bodied and well
boned throughout. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. VAL ERI 2. Almost 8, good size and type, masculine head, bit too
much lip, slightly sloping skull, strong back, happy tail, excellent brisket, bit short in upper arm and is missing forechest,
very well angulated in hindquarters, good feet, moves well and easy. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia.
VAL ERI 1 PU1 ROP. Masculine well made head, good nose, eye and expression, correct neck and forehand construction,
good legs and feet, correct ribcage, spring and depth, strong compact loin, well turned hindquarters, correct tail, excellent
outline, sound merry mover. Seinäjoki 4.11. Ritva Raita. VAL ERI 1 PU1 ROP. Upea, erinomaista tyyppiä,
sopusuhtainen, erinomaisessa kunnossa, erinomainen ilmeikäs pää, hyvä ryhti ja ylälinja, hyvin kulmautunut sekä edestä
että takaa, liikkuu kaikin puolin erinomaisesti, ei millään uskoisi täyttävän syksyllä 8 vuotta. Valkeala 12.11. Reia
Leikola-Walden. VAL ERI 2 PU2. Erinomaista tyyppiä oleva, tyylikäs maskuliininen uros, oikealinjainen hyväilmeinen
uroksen pää, erinomainen kaula, runko ja ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, tilava runko mutta rintakehä voisi olla hieman
pidempi, liikkuu kevyesti hyvällä askelmitalla, erinomainen turkki, luonne ja esiintyminen. Jyväskylä 18.11. Davis Wong,
Australia. VAL ERI 1 PU1 ROP. Beautiful type, lovely head, nice neck, shoulder and topline, good hindquarters, moved
typically, lovely tail action. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VAL ERI 1 PU1 V-06 ROP. Strong dog, good
type, good proportions, good expression, good front, very good angulations, excellent ribcage, ribs well sprung, the loins are

short enough, wide and quite strong, good croup, quite strong joints, excellent temperament, well balanced, elegant dog,
very good movement, but too narrow behind.

NARTUT
A ONE’S TEODORA Fin & Est Mva BaltV-06 47558/03 s. 25.9.2003 i. Es Ch GB Sh Ch Lennoxgrove Sadly Sober e.
VDH & S Mva DT BSG-00 MV-03 S Mva Blue Satin Forever A One’s kasv. Ann Swärd, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere Kv 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. VAL ERI 1 PN 3 VACA. Mycket vackert huvud och uttryck,
mycket bra hals, välmarkerad bröstben, välvinklad överarm, utmärkt formad bröstkorg, utmärkta proportioner, härlig
bakställ, bra bredd över korset, rör sig med mjuka, effektiva steg, snygg helhet, utmärkt päls. Lahti kv 22.4. Peter
Beyersdorf, Saksa. VAL ERI 1 PN 1 CACIB ROP. Vorzügliches gesammterscheinung, Typvolle Kopf, sehr gute
Halzlänge, sehr gute Winkelungen, schönes Haar, freundliches Vorhaltung. Helsinki kv 21.5. Leila Kärkäs. VAL ERI 2
PN 3 VACA. Erinomainen linjakas kokonaisuus, hyvä pää, hieman löysää kaulanahkaa, aavistuksen roikkuvat alaluomet,
erinomainen runko ja eturinta, hieman niukasti kulmautunut edestä ja voimakkaasti takaa, kaunis kaula ja ylälinja, liikkeessä
kantaa häntäänsä hieman korkealla, hyvät yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, etuaskel voisi olla pidempikin, erinomainen
karva, iloinen luonne. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. VAL ERI 1 PN 3. Well proportioned free moving
blue, pleasing head and expression, reachy neck, good bone and feet, well sprung ribs, strong quarters, moved with drive.
ALEN ASHEN DUENIA RKF1753923 s.29.06.2005 i. Alen Ashen Don Kihot e. Alen Ashen Simfonia kasv. E Kuskova,
Venäjä.
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN T. Bra storlek, behöver mer elegans, fina ögon, small och rund skulle,
tunnt nosparti, bra benstomme, ganska bra kropp, alltför rakt vinklad fram, ganska bra vinklinj bak, utåtvridna framtassar, ej
i tillräkligt fast kondition, alltför rullande rygg, måste bli stabilare fram, bra resning.
ALLWAY’S HASTY TAN 35290/01 s. 27.7.2001 i.Isbahan’s Colour Of Dream e. Allway’s Rainfall kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. AVO EH 4. 5 years, feminine head, good expression, correct bite, presented
in too good foodcondition, is missing a bit forechest and I prefer better angulations in front and rear, a bit too short in
movement.
ALLWAY’S IN THE SHADOWS 33933/04 s. 6.6.2004 i. Kans & It & Lux & Fin & Est & Lv & Ltu & Esp Mva LtuV04 Shavian Hey Presto e. Allway’s Crafty Tan kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Eesti. AVO EH. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, tiivis narttu, kaunis
pää, hyvä ylälinja, vahva selkä, hyvä runko, hyvät raajat, hyvä karva, ahtaat etu- ja takaliikkeet, riittävät sivulta.
ALLWAY’S LINNEA BOREALIS 43282/05 s. 5.8.2005 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Allway’s Wiuhtis kasv.
Satu Utriainen
Näyttelyt: Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Eesti. JUN EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, vielä pentumainen
juniori, riittävä luusto, feminiininen pää, kaunis ilme, vahva selkälinja, etuasentoiset lavat, ikäisekseen hyvin kehittynyt
runko, riittävät etukulmaukset ja hyvät takakulmaukset, hyvät liikkeet.
ALLWAY’S OUR SUNSHINE 46246/05 s. 6.8.2005 i. Norvale Jackpot e. Allway’s In The Shadows kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Oulu 14.5. Ritva Raita. JUN EH 4. Hyvin pentumainen, 9 kk, hyvä ilmeikäs pää, riittävät kulmaukset,
ikäisekseen riittävä runko, luusto saisi olla vahvempi, hontelot liikkeet.
ALLWAY’S PIK NIK 24162/04 s. 29.3.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Allway’s Wiuhtis kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. AVO EH. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hieman
etuasentoiset lavat, riittävä luusto, eturinnan tulee vielä kehittyä, kohtalaiset kulmaukset, rungon tulee vielä pyöristyä.
liikkuu melko hyvällä askeleella mutta antaa hieman matalan vaikutuksen liikeessä.
Toko:
MÄNTTÄ 2.9.2006

KURTTI JUHA

ALO1

166

KEURUU 24.9.2006

JUHANTALO-KAKKOLA AINO

ALO3

113,5

JYVÄSKYLÄ 1.10.2006

MUJUNEN SALME

ALO1

177

ALLWAY’S SEMEIKKA 31841/02 s. 12.6.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & N & S Mva, ESTV-01, V-01, V-02, V-03
Benchmark Oliver Twist e. Allway’s Rainfall kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. KÄY ERI 1 PN 4. Erinomainen tyyppi, kaunispäinen narttu, hyvä kaula,
aavistuksen etuasentoiset lavat, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, hieman pitkä lanneosa, tasapainoisesti kulmautunut,
liikkuu iloisesti hyvällä askeleella. Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Eesti. KÄY ERI 3. Erittäin hyväntyyppinen, sopivan
kokoinen, hyvä luusto, feminiininen pää, vahva selkä, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, hyvät raajat, hyvä turkki, ahtaa
liikkeet takaa ja hyvät sivulta, miellyttävä luonne.
ALLWAY’S SHAKIRA Fin Mva 31839/02 s. 12.6.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & N & S Mva, ESTV-01, V-01, V02, V-03 Benchmark Oliver Twist e. Allway’s Rainfall kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Tampere Kv 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. VAL ERI 3. Feminint uttryck, utmärkta proportioner i
huvudet, något tunnt nosparti, välmarkerad bröstben, bra hals, välutvecklad bröstkorg, mycket bra överarmsvinkel, utmärkta
proportioner, välvinklad bakställ med härlig bredd, rör sig parallel med mjuka långa steg, utmärkt pälskvalitet.

Lappeenranta 15.4. John. S. Rowles, Australia. VAL ERI 3. 4 year old bitch, moves very soundly, well proportioned,
with correct topline and tailset, head qualities are marred by her muzzle which is a little narrow. Kajaani 29.4. Marjo
Jaakkola. VAL ERI 1 PN 1 ROP RYP1 BIS1. Kaunis kokonaisuus, tasapainoinen, sopusuhtaisesti kulmautunut,
erinomainen runko, liikkuu hienolla askeleella, miellyttävä luonne. Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Eesti. VAL ERI 1 PN
1 ROP. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, sopivan kokoinen narttu, jolla on hyvä luusto, oikeanmuotoinen
narttumainen pää, hyvä kaula, hyvä selkä, erinomainen eturinta ja rintakehä, rodunomaiset liikkeet. Hyvinkää 21.10. Jinty
Gill Davis, Iso-Britannia. VAL ERI. Feminine head, well chiselled below eye, excellent head carriage, neck & forehand
construction, well boned legs, strong ribcage, well turned hindquarters, excellent tail carriage, sound free mover.
ALLWAY’S SMALL TALK 40294/04 s. 18.6.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. Fin Mva Allway’s Shakira kasv. Satu
Utriainen
Näyttelyt: Rovaniemi 27.5. Markku Santamäki. NUO EH 1. Sopivankokoinen, miellyttävä ilmeikäs pää, rintakehän tulee
vielä kehittyä, koira voisi olla hieman tukevampi, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, kaunis väritys, käyttäytyy hyvin,
voisi liikkua ryhdikkäämmin, muuten hyvät liikkeet. Rovaniemi kv 24.6. Claudio de Giuliani, Italia. AVO EH 1. Right
size, good type, too low settled ears, enough shoulder angulation, right chest, enough push in movement, right coat
condition. Keminmaa 22.7. Harri Lehkonen. AVO EH 2. Pienehkö narttu, jolla hieman kevyt pää, raajat saisivat olla
enemmän kulmautuneet, hyvä runko, oikeanlaatuinen turkki, esiintyy iloisesti, voisi liikkua ryhdikkäämmin ja
tehokkaammalla askeleella. Kemi 25.11. Saija Juutilainen. AVO EH 1. 2,5 vuotias, mittasuhteiltaan ja
sukupuolileimaltaan erinomainen narttu, kaunispiirteinen pää, tummat silmät, jotka voisivat olla hieman suuremmat, hyvä
purenta, alaleuka saisi olla vahvempi ja riittävä huulilinja, hyvät korvat, vahva kaula, joka voisi kiinnittyä sulavammin
ylälinjaan, hieman lyhyt ja pystyasentoinen olkavarsi, riittävät takakulmaukset, turhan jyrkkä lantio, hyvä karvanlaatu ja
riittävästi hapsutusta, liikkuu takaraajat rungon alla, hyvin edestä, liikkeessä voisi olla enemmän ryhtiä ja ulottuvuutta,
tyyppinä erinomainen, hieno cockerin luonne.
ALPINUM ZELDA 34190/05 s. 8.6.2005 i. Raccoon’s The Wonderboy e. Benchmark Pro Twist kasv. Anna Jormakka
Näyttelyt: Laukaa 16.7. Markku Santamäki. JUN EH 2. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteilta neliötä lähentelevä,
hyvä ilme, sopusuhtainen luusto, tasapainoisesti kulmautunut, hvä rintakehän muoto, hyvä askelpituus, ylälinja säilyy
oikeana liikkeessä mutta runko rullaa, käyttäytyy mallikkaasti.
ALPINUM ZUZANNE 34188/05 s. 8.6.2005 i. Raccoon’s The Wonderboy e. Benchmark Pro Twist kasv. Anna Jormakka
Näyttelyt: Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. JUN EH 1. Feminine bitch with sweet expression. A little
fine in head. A little short of neck and upright in shoulder effecting her front movement, which is very wide. Good rib,
would like more angulation behind and she needs a straighter topline on the move. Short hocks. Good bone & feet. Good
coat. Laukaa 16.7. Markku Santamäki. JUN EH 3. Sopivan kokoinen, hyvä täyteläinen pää, vahva runko, erinomaiset
eturaajojen kulmaukset, takaraajojen kulmaukset voisivat olla voimakkaammat, tässä vaiheessa köyristää lanneosaa
liikkeessä, hyvä turkki, käyttäytyy mallikkaasti. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. JUN EH 2. 16 months, feminine head,
correct bite, bit short in neck, is missing forechest and angulation in front and rear, too good food condition, medium boned,
is moving a bit wide in front and needs more drive.
ANNCOCK’S DONNA 36373/06 s. 20.5.2006 i. Fin Mva Jv-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Anncock’s Celine
kasv. Ann-Christin Westerholm
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEK 2 KP. Viehättävä iloinen narttu, jolla sievä pää ja ilme, vasen
alakulmahammas liian pystyssä, hyvä kaula ja selkä, rungon tulee kehittyä, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, liikkuu
hyvin ja ryhdikkäästi.
ARCTICA CIRPPU 31219/97 s. 6.6.1997 i. EstV-97 Northworth Peek Inmemories e. Arctica Ah So kasv. Erkki Anneberg
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. VET EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, aavistuksen pulskassa kunnossa esitetty
veteraani, sillä on oikealinjainen pää, kaulanalusnahkaa, oikea selkälinja, voimakas oikea-asentoinen rinta, voimakas luusto,
riittävät kulmaukset, hyvä turkki, rauhallinen luonne, hyvät liikkeet. Mänttä 4.6. Teija Poikolainen-Däüber. VET EH 1.
Hyvä tyyppi ja koko, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hieman tuhdissa kunnossa, hyvin
kulmautunut takaa, liikkuu hyvin leveästi takaa, hyvässä kunnossa ikäisekseen. Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Eesti. VET
ERI 1 VSP-VET. Erittäin hyvän tyyppinen ja sopivan kokoinen veteraani narttu, jolla on oikeat rungon mittasuhteet, hyvä
luusto, hyvä pää, kapeneva kuono-osa, kaunis ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, hieman heikot
liikkeet, hieman pehmeä karva, ikäisekseen liikkuu hyvin.
ARCTICA MEGAWATI 37291/01 s.29.03.1995 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Arctica Tele Tabb kasv. Erkki
Anneberg
Näyttelyt: Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. AVO ERI 1 PN 3 VA-SERT. Erinomainen tyyppi, erittäin kompakti,
feminiininen pää, silmät voisivat olla tummemmat, riittävä kaula, hyvä ylälinja, sopiva luusto kokoon nähden,
tasapainoisesti kulmautunut, aavistuksen alhainen hännän kiinnitys, liikkuu riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne.
Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Eesti. AVO ERI 2. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko, vahva luusto, narttumainen pää,
hieman kapea kuono-osa, kaunis ilme, vahva selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, riittävät kulmaukset, ahtaat takaliikkeet,
hyvät sivuliikkeet.
ATTENBOROUGH ADVENTURESS 25028/01 s. 16.4.2001 i. Fin & S Mva Finemoon Unlimited e. Bell’mano Magic
Touch kasv. Johanna Söderholm
Spanieleiden taipumuskoe
PÖYTYÄ 26.8.2006

WIKLUND JARKKO

SPA1

BACKHILL’S ICE QUEEN 12838/03 s. 11.11.2002 i. VDH & DE &S(u) CH NORDW-03 Midnight Train vom Rauhen
Holz e. N(u)& S(u) CH, SW-03 NORDW-03 Backhill's Doris Day kasv. Karin & tBritt-Marie Staaf, Ruotsi
Näyttelyt: Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. KÄY ERI 1 PN 3. Nice head but the eye is a bit prominent, nice topline,
good stifle, a bit too heavy in the movement. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. KÄY H. Well balanced blue,
pleasing head, good bone and substance, short body, well muscled quarters, not correct bite, moved ok, could be more
positive in the rear. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. KÄY ERI 1 VA-SERT VACA. Mycket feminin välbalanserad tik,
mycket vackert uttryck, bra nosparti, för mycket halsskin, tillräcklig hals, bra förbröst, något tunn benstomme, utåtvridna
framtassar, bra kropp, stark länd, tillräckligt vinklad, utmärkt päls, bra rygg, utmärkt resning, härliga sidarörelser, en aning
brett fram, rätt temperament. Seinäjoki 4.-5.11. Ritva Raita. KÄY ERI 1. Sopusuhtainen nuorekas narttu, jolla erittäin
hyvä ilmeikäs pää ja hyvä purenta, hyvä ylälinja, normaalit kulmaukset, liikkuu tasapainoisesti, hyvä häntä, raajat, ei oikein
hyvässä trimmissä, hivenen ulkokierteiset etukäpälät. Jyväskylä kv. 18.-19.11. David Wong, Australia. KÄY ERI 2.
Lovely type, very balanced body, nice head & eyes, ideal size for a bitch, sound on a move. Helsinki kv 9.12. Christian
Vantu, Romania. KÄY ERI 1. Very nice expression, quite good front, should have stronger withers, good angulations,
good ribcage for her size, strong loins, good hindquarters, very good movement, excellent temperament.
BAYSWAY FINLANDIA 20213/06 s. 10.10.2005 i. Lochdene Wsinging Kilt e. Bayways elegant Lady kasv. William
McEntee, Irlanti
Spanieleiden taipumuskoe
SAMMATTI 19.8.2006

VILKMAN RIITTA

SPA1

BAYSWAY LOVE AFFAIR Irl Sh Ch V-06 13381/06 s. 4.4.1999 i. Baysway Royal Star e. Lochdene Jessica kasv.
William McEntee, Irlanti
Näyttelyt: Tampere kv 18.-19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. VAL ERI 2 PN 4. Mycket vackert huvud och uttryck, bra
hals, välutvecklad förbröst, bröstkorgen har utmärkt djup, mycket bra överarmsvinkel, utmärkt proportioner, benstomme
samt kors, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, rör sig parallelt med långa, mjuka steg, utmärkt pälskvalitet. Hausjärvi
9.4. Mikael Tranholm, Tanska. VAL ERI 1. 7 years old blue roan bitch of excellent quality, excellent well chiselled
feminine head, sweet expression, dark eyes, scissor bite, good neck set into well laid back shoulders, a bit short upperarm,
nice forechest, well developed body, bit high over the loin, little low tailset, excellent angulation behind, nice coat quality,
excellent free mover, topline could be better, well presented. Lappeenranta 15.-17.4. John S. Rowles, Australia. VAL
ERI 2 PN 4 VA-SERT. 7 year old bitch of good type, head qualities good although could be a little longer in muzzle, moves
soundly in the rear but moves a little wide in front, appears a little short in front leg but has a slightly bent pastern which
may add to disappearance. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VAL ERI 3. Korrekt Aufgebaut, passende Grösse,
femininer Kopf, viel Substanz, presentiert sich im Stand und Bewegung sehr schön. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, IsoBritannia. VAL ERI 2 PN 4. Short cobby typy blue, just my type, feminine head, adequare neck, big ribs, deep body, short
couplings, well angulated quarters, moved soundly, bite is not quite right now, age ?. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi.
VAL ERI 3. Vacker helhet, bra balans, utmärkt längd på huvudet, fint uttryck, stark hals, utmärkt förbröst, tillräckligt
benstomme, utmärkt kropp, starkt ländparti, harmoniskt vinklad fram ock bak dock kunde ha lite mer vinkling, bra päls,
utmärkt lår, rör sig med utmärkt steglängd, parallelt bak, lite slarvigt fram, trevligt temperament. Tampere 10.6. Ligita
Zage, Latvia. VAL ERI 1. Excellent size, correct proportions, correct type of breed and expression, neck dry enough,
excellent top line, good volume of body, correct angulation front and behind, moves well and excellent temperament.
Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. VAL ERI 1 PN 3. Hyvin kaunis tasapainoinen hyvärakenteinen narttu, jolla kaunis
ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin kauniit rodunomaiset liikkeet. Kotka kv 30.7. Dianne Besoff, Australia. VAL
EH 2. Correct sized female, correct head, wellboned, straight for and after in angulation, firm topline, wellcoated, correct
texture, but space, good temperament, sloggish on movement, foot placement correct. Kouvola 19.8. Jef Verrees, Belgia.
VAL ERI 1 PN 3. 7,5 year old blue maroon, lovely head, sweet expression, neat ear, correct topline, tail well set, good coat,
well angulated, moved and showed well. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davies, Iso-Britannia. VAL ERI. Sweet eye, head
and expression, fair neck and forehand, excellent legs and feet, well made ribcage, short back, strong loin, good turn of
hindquarters, sound mover. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. VAL ERI 1 PN 4. 7,5 vuotias, pieni, erinomaista
tyyppiä oleva ja mittasuhteiltaan oikea narttu, hvyin naisellinen, oikeanmallinen, mutta hieman kapea pää, hyvä kaula,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, erinomainen rungon tilavuus, oikea ylälinja, liikkuu tasapainoisesti, erinomainen
luonne, ei tänään parhaassa mahdollisessa kunnossa. Helsinki kv 9.12. Christian Vantu, Romania. VAL ERI 1 PN 1
SERT CACIB V-06 VSP. Nice shape, the coat is not on a show condition, beautiful head, very feminine expression, quite
good front, medium angulation, good ribcage, good loins, quite good croop, beautiful shape, excellent movement.
BELL’MANO GUANTANAMERA 41115/04 s. 22.07.2004 i. Kans&Fin&Est&Dk&S(n)&N Mva EstV-01 V-01-02-03
Benchmark Oliver Twist e. Bell’mano Taste Of Honey kasv. Erna Toivanen
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. NUO EH 3. 1,5 years old red&white bitch of very good type, well
chiselled feminine head, a bit broad in skull, scissor bite, would like throat a bit more dry and a bit longer neck, well laid
back shoulder, a bit short upper arm, well developed forechest, short and compact body, excellent loint, enough hind
angulation, a bit out of coat, free and happy mover, covers ground well, a bit narrow behind, well presented. Lahti 22.4.
Peter Beyersdorf, Saksa. NUO EH 2. Harmonische Aufgebaut und richtige Grösse, gut gestupfter Kopf, fast quadratische
Gebaude, passende Halzlänge, Vorhand könnte noch ein ideal bessere sein, Rücken sollte in der Bewegung gerader sein,
sehr schönes Haar. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. NUO EH 3. Iloisesti esiintyvä hieman kevytrunkoinen narttu, pään
tulee vankistua, raajat voisivat olla kulmautuneemmat, oikealaatuinen turkki, hieman lyhyet askeleet. Tervakoski 2.9.
Annaliisa Heikkinen. AVO EH 3. Hyväntyyppinen, sopusuhtainen narttu, hyvä pää ja kaula, saisi olla paremmin
kulmautunut edestä ja takaa, tiivis vankka runko, liikkuu hieman ahtaasti takaa, hyvälaatuinen turkki, mutta koristekarvoja
saisi olla enemmän. Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. AVO EH 4. Hübscher Typ, gute Grösse, kräftiger Oberkopf,

flachen Stop, langer Fang, Kehlhaut, Halz sollte länger sein, Vorne und Hinten zu steil gewinkelt, kräftige Knochen,
Oberelinien nicht ganz gerade, seidiges Haar, fröhliche Bewegung mit wenig Raumgriff, sympatisches Wesen. Helsinki kv.
9.12. Christian Vantu, Romania. AVO EH. Nice expression, good ribcage, too arced loins, medium angulations, could be
more homogenous, moves quite well.
BELL’MANO LOVE ME DO 31176/03 s. 22.5.2003 i. Bell’mano Silver Magic e. Bell’mano She Loves You kasv. Erna
Toivanen
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. AVO ERI 3. 3 yeard old blue roan bitch of excellent quality, nicely
chiselled feminine head, a bit wide in skull, scissor bite, excellent neck set into well laid back shoulders, slightly short upper
arm, good forechest, short and compact body, good tailset, excellent hind angulation, would like better feathering on brisket,
excellent mover when she wants, covers ground well, well presented, nice temperament. Heinola 20.8. Harri Lehkonen.
AVO EH 1. Keskikokoinen iloisesti esiintyvä narttu, melko hyvä pää, lavat voisi olla viistommat ja eturinta vahvempi,
hyvälaatuinen turkki, voisi liikkua paremmin.
BELL’MANO MIDSUMMER ROSE 32286/06 s. 12.05.2006 i. Fin Mva Breeze Air Mail e. Bell’mano She Loves You
kasv. Erna Toivanen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEN -. Hyvin kehittynyt voimakas narttupentu, pää vielä melko kapea ja
otsapenger loiva, alaleuka hieman ahdas, hyvä selkä ja rungon mittasuhteet, ikäisekseen normaali rintakehä, vankka luusto,
riittävät kulmaukset, vielä hieman kapeat takaliikkeet, edestä ok, reipas, iloinen luonne.
BENCHMARK ACE OF HEARTS 17190/06 s. 12.2.2006 i. Backhills I Am What I Am e. Jv-04 Finemoon Hungry For
Love kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEN 1 KP. Erittäin hyvän tyyppinen narttupentu jolla erittäin hyvät rungon
mittasuhteet, hyvä narttumainen pää, hyvä ylälinja ja rintakehä, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, liikkuu kauniisti ja
ryhdikkäästi, miellyttävä luonne ja esiintyy hyvin. Jyväskylä kv. 18.-19.11. David Wong, Australia. JUN ERI 2. Lovely
type, feminine head, very balanced body from head to tail, good front movement, back movement needs to strenghten, she’s
very sound. Helsinki kv. 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI 2. Beautiful junior bitch, excellent shape, nice
expression, good front, very good ribcage, short loins, excellent angulations, excellent croop, strong joints, well balanced,
very good movement.
BENCHMARK CARANDOTTA 38844/04 s. 14.07.2004 i. Kans&Fin&Est Mva Benchmark Hard Rock Cafe e. Fin Mva
Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. NUO ERI 1 PN 1 SERT PN 1 VSP. Sopusuhtainen, hyvin tasapainoinen ja
hyvärakenteinen narttu, hyvin miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. Oulu 14.5.
Ritva Raita. NUO T. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, liikkuu erinomaisesti, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, mutta alaleuka
kapea ja vasen alakulmahammas menee ikeneen. Sysmä 20.5. Paula Rekiranta. NUO ERI 1 PN 1 SERT VSP. Erittäin
hyväntyypinen, kauniisti liikkuva nuori narttu, hyvä kallo, kuono-osa voisi olla pidempi, kaunis ilme, riittävä kaula, hyvä
ylälinja, oikea-asentoiset hyvin kulmautuneet raajat, hyvä turkin laatu. Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. NUO ERI 1
PN2 VA-SERT. Erinomainen tyyppi, sievä pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta samoin runko, riittävä
luusto, kohtalaisesti kulmautunut, liikkuu vapaalla askeleella. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO EH.
Orange roan with plenty of substance, short cobby body, pleasant head, deep chest, big ribs, well muscled quarters, pleasing
outline, movement a bit loose in front, could do with tightening up. Lohja 4.6. Paula Rekiranta. NUO ERI 1 PN 1 SERT
VSP. Erittäin hyvän tyyppinen, sievä nuori narttu, hyvä pää, otsapenger saisi olle hieman selvempi, hyvä kaula ja ylälinja,
ikäisekseen hyvä rintakehä ja runko, hyvä takaosa, kaunis karvapeite, tasapainoiset liikkeet. Helsinki 15.7. Merja
Järnstedt. AVO ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, vankka, hyvärakenteinen narttu, jolla miellyttävä ilmeikäs
pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä turkki, tasapainoiset liikkeet. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. AVO EH.
Pienempikokoinen narttu, joka saisi olla aavistuksen raajakkaampi antaakseen paremmat mittasuhteet, feminiininen pää,
alaleuka saisi olla vahvempi, kauniit silmät ja ilme, hyvä kaula, riittävä eturinta,pysty olkavarsi, hyvä runko, lyhyt lantio,
riittävät takakulmaukset, luusto saisi olla vahvempi, normaalit liikkeet, kiva luonne. Kotka kv 30.7. Dianne Besoff,
Australia. AVO ERI 2. Correct sized female, good proportions and balance, good head, eye colour, ear placement and tail,
well developed forechest of good depth of brisket, strong body, firm and supple, good firm hindquarters, well prepared coat
and texture, moves well, good topline, lovely temperament.
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BENCHMARK CHARLOTTE Fin Mva 35507/02 s.27.3.2002 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. JV-99
Benchmark Cher kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt:. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. VAL EH. Balanced orange roan with plenty of substance,
pleasant head and expression, deep chest, well boned legs, big ribs, moves ok, but loose in front when moving.
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: Pori 2.7. Virginia Lyne , Kanada. VET ERI 1 PN 1 VSP ROP-vet. Very pretty orange roan bitch, nice head,
big rib, strong hindquarters, correct neck, in good coat condition. Pietarsaari 16.7. Saija Juutulainen. VET ERI 1 PN 3
ROP-vet. 10-vuotias,mittasuhteiltaan miellyttävä, edelleen reipas veteraani, joka voisi olla aavistuksen narttumaisempi,
tyylikäslinjainen pitkä pää, sopusuhtainen runko, kaunis kaula, erinomainen runko, hieman pysty olkavarsi mutta hyvin
kulmautunut, hyvä karvanlaatu, liikkuu takaa hieman kapeasti, samoin edestä, sivusta hyvällä askelpituudella. Malax 12.8.

Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. VET ERI 1 ROP-vet. Mycket vältypad välskuret huvud, något framskjuten i skuldran, utmärkt
kroppad, bra bredd på låren, passande benstomme, utmärkta rörelser. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davies, Iso-Britannia.
VET EH. Good overall balance, lovely dark expressive eye, forehand rather upright, good ribcage, would prefer more
second tigh, in good coat and feather. Seinäjoki kv. 4.-5.11. Ritva Raita. VET ERI 1 VSP-vet. Hiven kookas 11 v.
veteraani, liikkuu hyvin, erittäin hyvä pää ja ilme, hyvin kulmautunut, liikkuu kaikin puolin hyvin, turkki ei parhaassa
kunnossa.
BENCHMARK MERCI MICHELLE Kans & Fin & Est Mva, JV-01, V-01 39533/00 s.20.09.2000 i. Kans & Fin & Est
Mva, BALTV-00 Benchmark Kickshaw Knob Jr e. Fin Mva Benchmark Michelle Melody kasv. Mariann ja Markku Korpi
Näyttelyt: Lappeenranta 15.-17.4. John S. Rowles, Australia. VAL EH. 6 year old bitch, her upright shoulder causes her
to be long in body and short in neck, she moves soundly in the back and front but is short stepping in side movement, could
have a longer and deeper muzzle, unfortunately today was shown overweight. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VAL
ERI 2 PN 4. Harmonisch Aufgebaut, sehr gute Grösse, sehr schöner Hündinenkopf, richtige Substanz, Bewegungsablauf in
der Hinterhand nicht ganz harmonisch, richtige Lobtyp. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. VAL ERI 1 PN 3. 6 Jahre,
Gebiss korrekt, Kopflinie gut, Körper stark, guten Winkelungen und Bewegungen. Helsinki kv. 20.-21.5. Leila Kärkäs.
VAL ERI 1 PN 2 CACIB. Erinomainen kokonaisuus ja mittasuhteet, hyvä ilme, kallo voisi olla täyteläisempi ohimolta,
muuten hyvä pää, hieman löysää kaulanahkaa, tasapainoinen rakenne, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, kaunsi kaula ja
ylälinja, hyvät tasapainoiset liikkeet, hyvä karva, erinomainen luonne. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia.
VAL ERI 4. Typy black and white, pleasant head, kindest dark eyes, well developed forechest, short cobby body, well
angulated quarters, moved well fore and aft. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL H. Mycket elegant och
välbalanserad, för smelt huvud, bra ögonfärg dock små ögon, tillräckligt hals, bra förbröst, önskar mer benstomme till sin
storlek, bra kropp, ej i tillräckligt fast kondition, välvinklad bak, ej i bästa päls för dagen, saknar kraft i bakbenrörelse, lite
lös fram, priset pga konditionen i dag. Forssa 18.8. Paula Heikkinen-Lehkonen. VAL ERI 1 PN 1 VSP. Erittäin
kaunis,hyvärakenteinen, tasapainoinen narttu, hyvät mittasuhteet, tiivis ja tarpeeksi vankka, kauniit suorat pään linjat,
erinomainen lapakulmaus ja eturinta, myös takakulmaukset erinomaiset, ihastuttava luonne, turkissa paikoitellen pehmeitä
haituvia, erinomaiset liikkeet. Salo 8.7. Leila Kärkäs. VAL ERI 1 PN 2. Erinomaiset mittasuhteet ja kokonaisuus, hieman
kapea kuono, muuten hyvä pää ja ilme, niukat etukulmaukset, hyvä takaosa, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoiset, hyvät
liikkeet, hyvä karva ja miellyttävä luonne. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. VAL ERI 1 PN 2. Nice type and balance,
correct lines of head, muzzle powerful enough, good neck and topline, excellent volume of body, very well angulated, free
movements, wonderful temperament. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. VAL ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen,
miellyttävä ilmeikäs pää, hyvät kaula, luusto ja kulmaukset, liikkuu ja esiintyy hyvin, miellyttävä luonne. Kotka kv 30.7.
Dianne Besoff, Australia. VAL ERI 1 PN 3. Feminine, strong quality, good head, displays lovely temperament, nice neck
into shoulders, good angulations, wellbodied, texture of coat allthough silky, little fluffy, good topline and tailset, moves
well with soundness. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. VAL ERI 2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, sievä
feminiininen pää, sopusuhtaisesti kulmautunut, erinomainen runko, hyvä luusto, hieman leveät etuliikkeet, sivusta liikkuu
vetävällä askeleella, hieman pehmeälaatuinen hyvinhoidettu turkki, oikea hännänkiinnitys, viehättävä iloinen luonne.
Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer Itävalta. ERI 1 PN 4. Schöner Typ, sehr gutes Format, guter Kopf, sehr gut gewinkelt, die
Oberelinie sollte gerader verlaufen, kräftige Knochen, Haarkleid nicht ganz in Showkondition, sehr gute temperamentvolle
Bewegung, sehr freundliches Wesen. Köyliö 17.9. Vera Smirnova, Eesti. VAL ERI 1 PN 2. Erittäin hyvä tyyppi ja koko,
kaunis kokonaisuus, kaunis narttumainen pää, kaunis ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana,
kaunis turkki, erinomainen luonne, liikkuu pitkällä askeleella. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davies, Iso-Britannia. VAL
ERI 3. Has quality and substance, well balanced head, lovely eye and expression, excellent neck and forehand, good legs,
strong ribcage and loin, good turn of hindquarters, correct tailcarriage, sound free mover. Valkeala 12.11. Reia LeikolaWalden. VAL ERI 1 PN 3. 6-vuotias, vahvarunkoinen narttu, jolla oikealinjainen pää, joskin kuono-osa voisi olla hieman
pidempi, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä eturinta ja tilava runko, liikkuu kevyesti hyvällä
askelmitalla, hieman pehmeä, erittäin runsas turkki jota ei tarvitse olla yhtään enempää, hyvä luonne ja esiintyy iloisesti.
Jyväskylä kv. 18.-19.11. David Wong, Australia. VAL ERI 1 PN 4. Lovely type, ideal size, very feminine, nice head and
eyes, good body and quarters, sound on the move. Helsinki kv. 9.12. Christian Vantu Romania.VAL ERI. Good
proportions, very nice temperament, good front, good ribcage and very good loins, excellent croop, good angulations,
healthy movement.
BENCHMARK PRO TWIST 46156/03 s. 19.10.2003 i. Fin & Est Mva, EstV-04 Benchmark Corazon e. Benchmark
Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Helsinki kv. 20.-21.5. Leila Kärkäs. AVO H. Hyväntyyppinen narttu, joka turhan tukevassa kunnossa,
kaunisilmeinen hyvä pää, lyhyt kaula, hyvä eturinta, tasapainoiset hyvät kulmaukset ja hyvä luusto, kaunis ylälinja, liikkuu
erittäin hyvin mutta lihavuus häiritsee, iloinen miellyttävä luonne, hyvä karva, lihavuuden takia H. Joensuu 27.5. Theo
Leenen, Belgia. AVO EH. 2,5 years old, nice type but little bit fat, nice feminine head, dark eyes, complete scissors bite,
well settles ears, good neck, shoulder and topline, well angulated front, could have bit more in back, good coat, in the
movements elbows bit turns out. Tuuri 17.-18.6. Rune Fagerström. AVO EH 2. Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen
narttu, feminiininen ihastuttava pää, jossa oikea voimakkuus, kaunis ilme, hyvä kaula, eturinta saisi olla selvempi,
tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, sopiva luusto, hieman pehmeä
välikämmenet, ylälinja saisi olla parempi liikkuessa, esitetään hieman tuhdissa kunnossa, liikkuu hyvin, kiva luonne, ei
parhaassa karvassa tänään.
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BENCHMARK SHALIMAR 10666/04 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Fin & S & Ltu & Est & Lv Mva, EstV04, BaltV-04 Benchmark Oh-La-La Samsara kasv. Mariann ja Markku Korpi

Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. AVO EH 3. Keskikokoinen hieman pönäkässä kunnossa esitetty narttu,
kaunis pää ja ilme, lavat voisivat olla viistommat, hyvä ylälinja ja takakulmaukset, oikealaatuinen turkki, terveet liikkeet,
mutta takaa hieman ahtaat, esiintyy reippaasti. Oulu 14.5. Ritva Raita. AVO ERI 1 PN 1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi
ja koko, kuono-osa hieman suippo, muuten hyvä pää, hyvinkulmautunut, liikkuu hyvin. Jämsänkoski 25.5. Marjo
Jaakkola. AVO ERI 2. Erinomainen tyyppi, viehättävä pää ja ilme, hyvin kehittynyt eturinta, riittävä luusto, hyvin
kehittynyt runko, riittävä reisi, aavistuksen korkea kinner, liikkuu vapaalla askeleella. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, IsoBritannia. AVO EH. Short cobby orange roan, balanced head, pleasant expression, adequate neck, plenty of heartroom, big
ribs, short coupled, shown in hard condition, well muscled quarters. Forssa 18.8. Paula Heikkinen-Lehkonen. AVO EH 2.
Pienehkö, tiivis narttu, joka voisi kauttaaltaan olla hieman jalompi, hyvä pään profiili, mutta lyhyehkö pää ja lyhyt kaula,
hieman etuasentoiset lavat, kuitenkin täyteläinen eturinta, tanakka runko, takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat,
erinomainen karvanlaatu. Savonlinna 8.-9.7. Jouko Leiviskä. AVO ERI 1 PN 1 SERT VSP. Kauniisti liikkuva erinomaista
rotutyyppiä oleva, erinomaiset mittasuhteet, erittäin kaunis kaula, selkälinja, erinomainen tilava runko, hyvä luusto, erittäin
kaunis pää, käpälät voisivat olla tiiviimmät, hyvä leveä reisi, erittäin hyvin kulmautunut takaa, erinomainen turkinlaatu,
esiintyy erinomaisesti. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. AVO ERI 3. Keskikokoinen erittäin vahvarunkoinen narttu, hyvä
pää, lavat voisivat olla viistommat, oikeat mittasuhteet, kaunis turkki, esiintyy ja liikkuu hyvin.
BENCHMARK TOUCH OF SCIFI 16676/98 s. 17.2.1998 i. Kans&Fin&Est&Dk Mva EstV-00 Benchmark Science
Fiction e. Pmv-96 Dan-L’s Never Ending Tailless Story kasv. Mariann ja Markku Korpi
Näyttelyt: Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. VET ERI 2. 8½ Jahre alt, Gebiss korrekt, Kopflinie gut, Ohren sind gut
angesetzt, Körper stark, gute Winkelungen und Bewegungen. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. VET ERI. 8
year old blue bitch, sweet head, strong neck and good angulation, deep rib, strong loin and well angulated quarters, would
prefer shorter coupled, moved well and straight. Salo 8.7. Leila Kärkäs. VET ERI 2. Erittäin hyväntyyppinen 8-vuotias,
kaunisilmeinen hyvä pää, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä runko, tasapainoiset hyvät kulmaukset, hieman pitkä
lanneosa, liikkuu hyvin, hyvä karvanlaatu ja miellyttävä luonne.
BENCHMARK WIND’S WHISPERS 27710/06 s. 21.4.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. Fin Mva Benchmark Visual
World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEK 5-7 kk -. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttupentu, jolla kaunis
pää ja ilme, voimakas runko, toivoisin hieman lyhyemmän lanneosan, riittävä luusto, hyvät takakulmat, liikkuu melko
hyvin, hyvä luonne. Helsinki kv. 9.12. Christian Vantu, Romania. PEK 1 KP VSP-PENTU. Nice shape, feminine
expression, good front, good angulations, ribs well sprung, good croop, quite strong joints, well balanced, moves well.
BIRCHFIRE FREDERICA 11887/01 s. 6.12.2000 i. Fin & S Mva Finemoon Unlimited e. Fin Mva Raccoon’s Impulsive Lady kasv. .

Oili ja Kari Mattila
Spanieleiden taipumuskoe
PÖYTYÄ 26.8.2006

SÖDERHOLM JOHANNA

SPA1

BIRCHFIRE HAPPY GIRL 10335/05 s. 18.11.2004 i. Backhills Just For You e. Fin Mva Raccoon’s Impulsive Lady
kasv. Oili ja Kari Mattila
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO ERI. Well balanced blue of good type, feminine head,
reachy neck, deep body, short couplings, well muscled quarters, moved soundly fore and aft, will finish the picture when
she gets new coat. Tuuri 17.-18.6. Rune Fagerström. NUO ERI 1 PN 3 SERT. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät rungon
mittasuhteet, ihastuttava pää, kaunis ilme, kaunis kaula, riittävä eturinta, etuasentoinen lapa, hyvä rinnansyvyys, mutta
rintakehän tulee vielä täyttyä, hyvä lantio, erinomaiset takakulmaukset, kokoon sopiva luusto, hyvät raajat ja käpälät, vielä
hyvin kapeat liikkeet edessä ja takana, mutta yhdensuuntaiset liikkeet, kaunis väri ja karva, tyypillinen, iloinen cockeriluonne. Rovaniemi kv. 24.-25.6. Claudio de Giuliani, Italia. NUO ERI 1 PN 1 SERT CACIB VSP. Right size and type,
excellent head proportions, too low set ears, enough shoulder angulation, right, compact body, excellent tail in movement,
right chest for her age, enough rear angulation, right moving, excellent coat condition. Pori 2.7. Virginia Lyne Kanada.
NUO ERI 1. Pretty blue roan with good neck and attractive head, still narrow in front and rear when moving, good coat
condition. Salo 8.7. Leila Kärkäs. NUO ERI 2 PN 4 VA-SERT. Erinomainen kokonaisuus, erittäin kaunisilmeinen hyvä
pää, hyvä runko, vielä hieman kapea sekä edestä että takaa, tasapainoinen, hyvä rakenne, kaunis, pitkä tehokas askel, kaunis
karvapeite ja miellyttävä luonne. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. NUO ERI 2 PN 4 VA-SERT. Correct type and
proportions, lovely head and expression, correct topline, good volume of body, very well angulated in front, enough behind,
not in her best coat today, nice temperament. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Eesti. NUO EH 2. Erittäin hyvä tyyppi ja
koko, luusto voisi olla vahvempi, kaunis narttumainen pää, hyvä ilme, hyvä ylälinja, eturinta voisi olla leveämpi, riittävät
etu- ja takakulmaukset, hyvä luonne, ahtaat takaliikkeet ja etuliikkeet, hyvät sivulta. Hämeenlinna 26.-27.8. Tarja Hovila.
NUO ERI 1 PN 4 VACA. Erittäin kaunis nuori narttu, erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, erittäin kaunis pää ja
miellyttävä ilme, kaunsi kaula ja ylälinja, erinomainen runko, olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi, erinomainen matala
kinner, oikea turkinlaatu, tänään niukassa karvassa, liikkuu hyvin kauniilla, vetävällä askeleella, miellyttävä luonne.
Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. NUO EH 2. Schöner Typ, gute Grösse, hübscher Kopf mit femininem Ausdruck,
dunkles Auge, Halz-Rückenlinie etwas abrupt verlaufend, etwas steile Schulter und kürze Oberearm, Hinten ausreichend
gewinkelt, die Brustkorb braucht noch Breite und Tiefe, fröhliche Bewegung, vorne und hinten eng, schönes Haar, sehr
gutes Temperament.
Spanieleiden taipumuskoe
VEHMAA 11.8.2006

WIKLUND JARKKO

SPA1

BITCON LUCKY CHARMER 44294/04 s. 18.4.2004 i. Glowhill Jackpot e. GbSh Ch Bitcon Miss Chief kasv. Moray
Armstrong, Iso-Britannia
Näyttelyt: Oulu 7.10. Rita Reyniers Belgia. KÄY EH. 2 years, nice bitch, good expression, correct bite, strong back, well
angulated in front and rear, enough forechest and reach of neck, she missing drive and reach while moving. Seinäjoki kv.
4.-5.11. Ritva Raita. KÄY ERI 4. Vankka sopusuhtainen narttu, vähän tanakassa kunnossa, erittäin hyvä ilmeikäspää,
kapea purenta, raajojen kulmaukset saisivat olla vähän voimakkaammat edestä ja takaa, liikkuu tasapainoisesti, hyvin
kiinnittynyt häntä, esitetään hyvässä turkissa.
Spamieleiden taipumuskoe:
KOVJOKI 8.7.2006

HEISKARI JAANA

SPA1

BLUE DOT’S HENRIETTA 45841/05 s. 7.9.2005 i. Fin Mva Breeze Air Mail e. Breeze Passion Of Love kasv. Tarja
Napola
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK -. Orange roan puppy with balanced head, good neck and
angulation, strong bone and good depth throughout, moves soundly with confidence but presently front is a little weak and
she tends to turn her feet out. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. JUN EH 2. Pienehkö vielä kesken kehityksen oleva narttu,
hyvä pää, riittävästi kulmautuneet raajat, rungon tulee vahvistua, vielä hieman pehmyt turkki, erittäin hyvä temperamentti,
tarvitsee aikaa. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davies, Iso-Britannia. JUN EH 4. Very feminine, well balanced, sweet head,
eye and expression, would like more angulation to forehand, good legs and feet, well made ribcage and loin, good turn of
hindquarters, fair mover.
BLUE DOT’S MADONNA 45846/05 s. 7.9.2005 i. Fin Mva Breeze Air Mail e. Breeze Passion Of Love kasv. Tarja
Napola
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK -. Happy orange roan bitch, who needs to develop in body,
both in width and depth, moved soundly and happily, but giving the handler a hard time. Eckerö kv 23.-24.9. Yvonne
Meintjes, Etelä-Afrikka. JUN H. Young bitch of very sweet temperament but lacks bone and quality throughout, very long
in body, topline is not good, she could have much more bone, however she has a very pleasing head and expression, eyerims
could be tighter, her muzzle could be just a bit shorter, not yet trained, her movement rather difficult to access.
BREEZE HALF-PENNY 16406/03 s. 24.2.2003 i. Lynwater Hazelnut e. Breeze Now Sonja-Maria kasv. Pirjo ja Kirsi
Lehtonen
Näyttelyt: Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. AVO ERI. Keskikokoinen tyylikäs narttu, kaunis pää ja ilme, voisi olla
aavistuksen korkearaajaisempi, kaunis ylälinja ja turkki, miellyttävä luonne, hyvät liikkeet. Haapajärvi 12.8. Leila Kärkäs.
AVO H. Hyvän tyyppinen, matala narttu jolla erittäin kaunisilmeinen hyvä pää, tasapainoinen rakenne, hyvä kaula, riittävä
eturinta, melko kapea-asentoiset eturaajat, hyvä sivuliike, etu- ja takaliike kapea, hyvä karva ja miellyttävä luonne.
Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Eesti. AVO EH 3. Hyväntyyppinen, sopivankokoinen, hyvä luusto, feminiininen pää,
kaunis ylälinja, hyvä eturinta ja riittävä rintakehä, etuasentoiset lavat, hyvät takaraajat, kaunis turkki, ahtaat takaliikkeet.
BREEZE ICE FLOWER 25688/99 s. 5.5.1999 i. Lynwater Pole Star e. Breeze Sweet Blizzard kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Spanieleiden taipumuskoe
PERNAJA 6.8.2006

PAJALA LIISA

SPA1

BREEZE JUST YOU WAIT 36903/03 s. 23.7.2003 i. Crawford Tell Me Rumour e. Fin Mva Breeze Sugarbite kasv. Pirjo
ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. AVO EH 4. Mittasuhteiltaan oikea, varsin voimakasrakenteinen narttu, sillä on hyvä
nartun pää, kaulanalusnahkaa, hyvä selkä, hieman tynnyrimäinen rintakehä, hyvät raajat, hyvä turkki, kiva luonne, hyvät
liikeket. Sysmä 20.5. Paula Rekiranta. AVO ERI 1 PN 2 VA-SERT. Erittäin hyvän tyyppinen, tiivisrunkoinen narttu, hyvä
kallo, kuono-osa voisi olla aavistuksen pidempi, hieman pystyt lavat ja suora olkavarsi, hyvä rintakehä ja runko, lyhyt
lantio, hyvät takakulmaukset, hyvä turkin laatu, liikkuu melko hyvin. Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. AVO ERI 3.
Erinomainen tyyppi, selvästi feminiininen, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, samoin
runko, riittävä luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, IsoBritannia. AVO EH. Nicely balanced black and white, feminine head, adequate neck, straighter in the shoulder than I like,
short cobby body, well muscled quarters, moved okay, I’ve liked more drive in behind. Lammi 22.7. Markku Santamäki.
AVO ERI 2 PN 2 VA-SERT. Rungon mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä,ilmeikäs oikeamuotoinen pää, hyvä kaula ja
ylälinja, hyvä luusto, hyvä liioittelematon rintakehä, kohtalaisen hyvin kulmautuneet olkavarret, voimakkaat takaraajojen
kulmaukset, hyvä turkki ja väritys, käyttäytyy luottavaisesti, liikkuu voimakkaalla ja pitkällä taka-askeleella. Mäntsälä
23.7. Rune Fagerström. AVO ERI 3. 3-vuotias, erinomaiset rungon mittasuhteet omaava narttu, riittävä koko, feminiininen
pää, jossa oikea pituus ja voimakkuus, hyvät silmät ja ilme, hyvä kaula, riittävä eturinta, pysty olkavarsi, erinomainen
runko, hyvä lantio, sopivat takakulmaukset, erinomainen luusto, hieman pehmeät välikämmenet, turhan laskeva ylälinja
ajoittain, liikkuu hyvin, erinomaisen pitkä etuaskel, kiva luonne. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. AVO EH. Keskikokoinen
narttu, hieman kevyt kuono, lavat saisivat olla viistommat, lyhyt rintakehä, riittävät takakulmaukset, oikealaatuinen turkki,
taka-askel saisi olla pitempi. Mäntyharju 13.8. Annaliisa Heikkinen. AVO ERI 1 PN 1 SERT ROP. Erinomainen tyyppi,
hyvä koko, oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vankka runko, erinomainen
karvanlaatu, liikkuu ja esiintyy hyvin.
Spanieleiden taipumuskoe
HEINOLA 27.8.2006

KAUPPILA ANITTA

SPA1

BREEZE PASSION OF LOVE 16587/02 s.16.01.2002 i. Crawford Grand Slam e. Breeze Now Sonja-Maria kasv. Pirjo ja
Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO H. Orange roan with lots of substance, balanced head,
dark eyes, well bones legs, well sprung with plenty of depth, well muscled quarters, moved soundly but lacked drive.
Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. AVO ERI 4. Keskikokoinen vahvaluustoinen narttu, hyvämuotoinen pää, riittävästi
kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja, oikealaatuinen turkki, terveet liikkeet, esiintyy reippaasti.
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: Sauvo 27.5. Vera Smirnova, Eesti. NUO EH 3. Hyvä tyyppi ja koko, riittävä luusto, kaunis pää ja ilme, eturinta
saisi olla voimakkaampi, hyvä vahva ylälinja, etuasentoiset lavat, hyvät takakulmaukset, hyvä turkin laatu, reippaat liikkeet,
hieman ahtaat edestä ja takaa. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO ERI. Typy blue bitch, feminine head
and kind expression, plenty of substance, short cobby body, good wide quarters, movement a bit wide in front, ok on rear.
Rovaniemi kv. 24.-25.6. Claudio de Giulliani, Italia. NUO EH 3. Minimum size, good type, right head proportions, too
low settled ears, too short neck, enough rear angulation, enough strong in topline, should be stronger in chest and forechest,
right movement, right coat and colour. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davies, Iso-Britannia. AVO ERI 4. Excellent make,
shape and type & overall balance, sweet head and eye, good neck and forehand construction, good bone structure, excellent
ribcage, loin and topline, well turned hindquarters, correct tail, sound happy mover, excellent condition and presentation.
BREEZE SUN ’N ‘FUN18112/05 s. 6.2.2005 i. Fin Mva Francini’s Rubacuori e. Breeze Half-Penny kasv. Pirjo ja Kirsi
Lehtonen
Näyttelyt: Tampere kv. 19.03. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH 4. Feminint välskuret huvud med utmärkt
proportioner, välmarkerad bröstben, välutvecklad bröstkorg med utmärkt djup och längd, tillräcklig hals, något framskjuten
skuldra, utmärkt proportioner kors och benstomme, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, rör sig med mycket bra steg,
något tvåspårigt, välpresenterad. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. JUN ERI 3. Nice type, good head, correct ear and
eye, good reach of neck, strong topline, good angulations in front and rear, good coat, nice temperament, free movement.
Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN EH. Pleasing head and expression, adequate neck, well sprung ribs,
well angulated quarters, kept a level topline on the move. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davies, Iso-Britannia. NUO EH.
Good skull and foreface, forehand a little upright, excellent ribcage, strong back and loin, good turn of hindquarters, I would
like more second thigh, excellent condition and presentation.
Spanieleiden taipumuskoe
HEINOLA 27.8.2006

PAJALA LIISA

SPA0

BREEZE SUNSHINE 11654/01 s. 13.12.2000 i. Lynwater Polestar e. Fin Mva Breeze Sugarbite kasv. Pirjo ja Kirsi
Lehtonen
Näyttelyt: Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. AVO ERI 2. Iloisesti esiintyvä blue roan narttu, jalo pää. hyvä selkä ja
rintakehä, oikea-asentoiset raajat, kaunis turkki, liikkuu hyvin.
BREEZE TIRAMISU 27243/02 s. 18.05.2002 i. Fin &S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Breeze Sugarbite kasv. Pirjo ja
Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. VAL ERI. Typy blue, cobby body, sweet feminine head,
adequate neck, well sprung ribs, short coupled, well angulated quarters, moved well.
BRITTANY 33429/03 s. 3.7.2003 i. Kans&Fin&Est&Dk&S(n)&N Mva EstV-01 V-01-02-03 Benchmark Oliver Twist e.
Teacon Shooting Star kasv. Nina Ekebom
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. AVO H. 2½ years old orange bitch of good quality, feminine head,
a bit long muzzle, scissor bite, would like a longer neck, a bit straight shoulder, compact body, but very fat today, too long,
sloping loin, needs better hindangulation, needs more bone, nice temperament, happy mover, would like better drice in
front, nice coat.
CANYONN CARRIE ON AT MARGATE Kans & Fin & Est Mva 38052/00 s.02.06.2000 i. GB Sh Ch Canyonn
Carbon Copy e. Canyonn Chrystal kasv. Sue Young, Iso-Britannia
Näyttelyt: Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. VAL ERI 1 PN 1 VSP. Tyylikäs vahva narttu, kaunis pää, hyvä etuosa ja
ylälinja, erittäin hyvin kulmautuneet takaraajat, kaunis turkki, esiintyy ja liikkuu hyvin.

CAPERHILL MACARENA 32616/04 s. 28.4.2004 i. De Brightdale’s But I’m Special e. Caperhill Messina kasv. Liisa
Frantsi
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Cristian Stefanescu, Romania. NUO EH 3. Feminine head, beautiful expression, strong
bones, ell developed chest & little bit long in body, correct hocks angulations, well rounded croup, well setted tail, should
improve the presentation, especially in move.

CARRIER ALL-INCLUSIVE 50003/05 s. 8.10.2005 i. Jv-05 Almanza Hit The Road Jack e. Carrier All-Purpose kasv.
Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Ylivieska 1.-2.7. Lena Eskills. PEN 1 KP ROP-pentu. Snart 9 månader feminine tikvalp av utmärkt typ och
proportioner, vackert huvud av korrekta linjer, härligt uttryck, korrekt bett i välvinklad runt om, välformat bröstkorg, bra

ben och tassar, utmärkt pälskvalitet, rör sig med bra steg från alla håll, mycket lovande. Pietarsaari 16.7. Saija
Juutulainen. JUN EH 3. 9-kk, mittasuhteet ja olemus miellyttävä, jolla tyylikäslinjainen pää, hyvä purenta, pigmentti ja
huulilinja, hyvä kaula joka saa vielä hieman kuivua, ikäisekseen hyvä runko, vahva lanneosa, samoin kinner ja käpälät,
erinomainen silkkinen karvanlaatu, luonne oikea, liikkuu hyvällä askelpituudella, saa vielä tiivistyä edestä, mutta kantaa
hyvin itsensä liikkeessä, lupaava kokonaisuus. Seinäjoki 29.7. Markku Santamäki. JUN EH 2. Sopivan kokoinen,
mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää, täyteläinen kuono-osa, vahva runko, riittävä luusto, tasapainoisesti ja kohtalaisen hyvin
kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, mutta liikkeessä sekä käyttäytymisessä nuoren nartun epävarmuutta. Malax 12.8. IngMarie Hagelin, Ruotsi. JUN EH 2. Mycket välformat huvud, feminine tilltalande uttryck, stark rygglinje, bra ben och
tassar, vacker halsresning, bra storlek på bröstkorgen men kunde ha mer förbröst, utmärkt rörelser.
Spanieleiden taipumuskoe
KOVJOKI 5.8.2006

METTÄLÄ TERO

SPA1

CARRIER ALL-PURPOSE 12571/03 s.23.12.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & S & N & Pohj Mva ESTV-01 V-01 V-02
V-03 Benchmark Oliver Twist e. Carrier Water Lily kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Tampere Kv 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. KÄY H. Huvudet med utmärkt proportioner, med med alltför
markerad stop. tillräcklig hals, välmarkerad bröstben. mycket god överarmsvinkel, välformad bröstkorg med utmärk djup,
något brant kors, välvinklad bakställ, rör sig parallelt med mycket god steglängd, skulle önska henne mera elegant, tappar
över korset i rörelse, utmärkt temperament och pälskvalitet. Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. KÄY EH 1.
Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvä, hyvä pää ja kaula, hyvä rintakehän muoto ja sopusuhtainen luusto,
hyvät raajojen kulmaukset, hieman ylikulmautuneet välikämmenet, liikkuu hyvin, kohtalaisen hyvä karvapeite, pirteä
esiintyjä. Vaasa 29.-30.4. Gerry Hickey, Irlanti. KÄY EH 4. Nice general outline, but she needs a better pigment, good
neck & shoulder but very straight at the group and stifle, which giver her fairly districted behind. Toijala 3.6. Markku
Santamäki. KÄY ERI 2 PN 3. Sopivankokoinen, kauttaaltaan hyvin rakentunut, hyvä pää, kaunis huulilinja, silmien muoto
ei paras mahdollinen, riittävä luusto, hyvä runko, iloiset reippaat liikkeet, liikkuu melko leveästi edestä, mutta
suoraviivaisesti, hyvä eturinta. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia. KÄY ERI 3. Strong bitch, correct proportions, correct
type of head, correct expression, strong topline, well developed body, excellent angulation in front and enough behind,
excellent temperament. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. KÄY ERI 2. Iloisesti esiintyvä lemon narttu, hyvä pää, vahva
selkä, rintakehää voisi olla enemmän, kyynärpäissä löysyyttä, hyvät takaraajat, litteät tassut, liikkuu hyvin.
Toko:
JANAKKALA 25.2.2006

SERE TUIJA

ALO1

169,5

TAMPERE 15.6.2006

RÄSÄNEN RIITTA

AVO0

89,5

Käyttäytymiskoe:
MÄNTTÄ 9.4.2006

NOPANEN TIMO

BH, PAKK1

CARRIER CANDY-STRIPED 24334/05 s. 6.4.2005 I Fin Mva Finemoon Special Flirt e. Carrier Piece Of Cake kasv.
Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Pietarsaari 16.7. Saija Juutulainen. JUN H. 15 kk, sukupuolileima selvä, viehättävä juniori joka antaa hieman
matalaraajaisen vaikutelman, tyylikäslinjainen pää, hyvä purenta, kaunis kaula, joka kiinnittynyt hyvin, ikäisekseen hyvä
raajaluusto, liikkeessä tänään kovin epävarma ja haluton, eikä kanna itseään rodunomaisesti, hyvä karvanlaatu, vaikka ei
parhaassa kunnossa tänään.
CARRIER CUSTOM-BUILT 24170/03 s.05.04.2003 i. Fin Mva Carrier Wheel Of Fortune e. Carrier Soft Step kasv.
Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia. AVO EH. Correct type, compact body, correct type of head is parallel lines
enough, excellent expression, good have better bite, great top line, a bit high set tail, enough volume of body, enough
angulation in front and behind.
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: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. JUN ERI 4. Tasapainoinen narttu, jalo pää, kaunis kaula ja ylälinja,
erinomainen rungon malli, sopiva luusto, takaosa saisi olla voimakkaampi, saisi seistä tukevammin, etuaskel hieman lyhyt.
Tampere Kv 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN ERI 2. Mycket vackert huvud och uttryck, mycket bra hals, utm.
välformad bröstkorg, med bra längd, välvinklad överarm, utmärkt proportioner och benstomme samt kors, välvinklad
bakställ, rör sig med mycket bra steg och parallellitet, håller sina linjer utmärkt i rörelser, utmärkt pälskvalitet. Marttila 8.4.
Tarja Hovila. JUN ERI 1 PN 3 VASERT. Kaunis nuori narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, feminiininen,
miellyttäväilmeinen pää, otsapenger voisi olla selvempi, kaunis kaula ja ylälinja, olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi,
muuten sopusuhtaisesti kulmautunut, ikäisekseen hyvä runko, sopiva luusto, kaunis oikealaatuinen turkki, liikkuu
ryhdikkäästi ja vapaasti, miellyttävä luonne. Joensuu 27.5. Theo Leenen Belgia. JUN ERI 1. 12 months old, nice in type,
well balanced, has to get more body, feminine head, skull could be more paralled to muzzle, complete scissor bite, good
neck, shoulder & topline, well angulated, chest need to get more deeper, correct coat to age, moves well. Joensuu 28.5.
Gert Christensen, Tanska. JUN EH 2. 1 year, nice feminine head, scissor bite, good stop, nice dark eyes, well set ears,
good neck & topline, little sloopy croup, for the age well develop, sufficient angulated in front, well angulated in rear, good
bones, topline should be better in movement, good coat, nice temperment. Seinäjoki 5.11. Ritva Raita . KÄY ERI 3.
Nuorekas 16 kk, joka liikkuu erinomaisesti, hyvä ilmeikäs pää, hyvä purenta, normaalisti kulmautunut, mutta vähän
pehmeät ranteet, pitkät kynnet, runko vielä kevyt, mutta liikkuu erinomaisesti.
Spanieleiden taipumuskoe
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CARRIER LOVE IS THE GIFT 10393/06 s. 18.12.2005 i. Jv-05 Almanza Hit The Road Jack e. Fin Mva Carrier Perfect
Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt:Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia. PEK 1 KP ROP pentu BIS3 pentu. Nice type, head long enough, correct
lines of head, long enough muzzle, correct expression, excellent top line, good volume of body, very well angulated, moves
well, correct temperament. Lammi 22.7. Markku Santamäki. PEK 1 KP ROP pentu. Rungon mittasuhteet erittäin hyvät,
upeat linjat seistessä sekä liikkeessä, oikeat pään linjat ja mittasuhteet, miellyttävä ilme, hyvä liioittelematon luusto,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, kaunis väritys, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, vahva turkki, erittäin lupaava. Raisio 13.8.
Lena Eskills. PEK 1 KP ROP pentu. 8 månad feminine tikvalp av utmärkt storlek, typ & proportioner, huvud har vacker
linjer, härliga ögon och uttryck, fina öron, korrekt bett, utmärkt läpplinje, välvinklad runt om, korrekt form på brötkorgen,
bra rygg och kors, rör sig med utmärkt steg från sida, parallell fram och bak, visar sig med fantastik attityd. Kouvola 19.8.
Jef Verrees, Belgia. PEK 2 KP. 8 months old black and white, lovely head, good reach of neck, correct topline, tail well
set, enough angulation in front and back, correct coat texture, moved a little wide in front, with a high tail carriage.
Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. PEK 1 KP ROP pentu. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis ja tasapainoinen
pentu jolla feminiininen ja miellyttävä pää ja hyvä ilme, sopusuhtaisesti kulmautunut, kaunis kaula ja ylälinja, erittäin hyvä
luusto, liikkuu kauniisti sivusta, hieman leveästi edestä, viehättävä luonne, kaunis turkki, erittäin lupaava. Helsinki 3.9.
Sigrid Jarmer, Itävalta. PEK 1 KP. Substanzvoll, gute Grösse, hübscher Kopf mit lieben Ausdrück, etwas Kehlhaut,
dunklen Auge, gute Halz und Rückenlinie, für das Altern vorzüglich entwinkelte Brustkorb, kürze Oberearm, Hinten sehr
gut gewinkelt, kräftige Knochen, feste runde Pfoten, sehr viel Haar, in der Bewegung noch sehr puppyhaft, fröhliches
Wesen. Köyliö 17.9. Vera Smirnova, Eesti. PEK 1 KP ROP pentu. Erittäin kaunis, lupaava narttupentu, jolla pyöreät
ääriviivat, kaunis narttumainen pää, hyvä ylälinja, vahva selkä, ikäisekseen hyvä runko, hyvät raajat, kaunis turkki, liikkuu
reippaasti. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davies, Iso-Britannia. JUN ERI 2. Good overall make, shape and type, well
chiselled head, lovely eye and expression, good neck and shoulders, shapely bone and feet, correct ribcage and loin, well
turned hindquarters, sound happy mover. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. JUN ERI 2. Ikäisekseen hyvin kehittynyt
juniorinarttu, jalo pää, riittävästi kaulaa, vahva selkä, lyhyt tiivis runko, oikea-asentoiset takaraajat, runsas turkki, vielä
pentumaiset liikkeet. Helsinki kv 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI. Nice type, good proportions, beautiful
expression, good front, good ribcage, short loins, quite god hindquarters, well balanced, very feminine, excellent movement.
CARRIER PEACE DOVE 23009/04 s.03.04.2004 i. Crawford Hot Chocolate e. Carrier Piece of Cake kasv. Ritva ja Tiina
Rantanen
Näyttelyt: Tampere Kv 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. NUO EH. Feminint uttryck, utmärkt proportioner I huvudet
men behöver fortfarander mera bredd, bra hals, mycket god överarmsvinkel, behöver ännu utvecklas i förbröst, i övrigt
välformat bröstkorg, utmärkt proportioner, något brant kors, välvinklad bakställ, faller något över korset i rörelse, utmärkt
pälskvalitet, rör sig med mycket good steglängd.
CARRIER PERFECT MATCH 10646/00 s.27.11.1999 i. Fieldstone Trapper McMurphy e. Carrier Water Song kasv.
Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Cristian Stefanescu, Romania. JUN ERI 1 PN 1 VASERT. Beautiful head, nice
proportions, forequarters normal in stand, hocks a little bit turned out in movement, quality coat, in good condition.
Tuusniemi 18.2. Markku Santamäki. JUN EH1. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin rakentunut, hyvä pää, vielä hieman
avoimet luomet, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, hyvä eturinta, oikea-asentoinen lantio, hyvät raajat, hyvä turkki ja
kaunis väritys, käyttäytyy iloisesti. Forssa 18.8. Paula Heikkinen-Lehkonen. AVO ERI 1 PN 2. Tiivis, hyvärakenteinen,
tasapainoinen, vahva narttu, hyvät pään linjat ja täyteläinen kuono, hyvä lapakulmaus ja täyteläinen eturinta, hyvät
takakulmaukset, turkki ei ole aivan parhaassa kunnossa ja trimmaus voisi olla viimeistelty, miellyttävä liioittelematon
kokonaisuus. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. AVO ERI 1. Correct type, compact body, excellent lines of head, head
could be dryer, excellent topline and volume of body, very well angulated, shows better standing than moving.
Spanieleiden taipumuskoe
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CARRIER PERFECT SIGHT 52072/04 s. 30.11.2004 i. Fin Mva BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Fin Mva Carrier
Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. JUN EH 1. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin rakentunut, hyvä pää,
vielä hieman avoimet luomet, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, hyvä eturinta, oikea-asentoinen lantio, hyvät raajat,
hyvä turkki ja kaunis väritys, käyttäytyy iloisesti. Tampere Kv 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. KÄY H. Mycket
vackert huvud och uttryck, underkäften smal och höger hörntand underkäften fel placerad, därav priset, mycket bra hals,
utmärkt ihopkommet, framparti, en anning lång i länden, utmärkt vinklar bak, bra bredd i bakstället, utmärkt kors, rör sig
med effektiva mjuka rörelser, utmärtk rygglinje, välpresenterad. Salo 8.7. Leila Kärkäs. KÄY ERI 1. Erinomainen
kokonaisuus, lanneosasta hieman pitkä, hyvä rakenne, eturinta ja runko, kaunis kaula ja ylälinja, hyvät liikkeet, voisi liikkua
ryhdikkäämmin, hyvä karva, miellyttävä luonne. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. KÄY HYL. Correct type, compact
enough, correct type of head, excellent topöine, excellent volume of body, correctly angulated, moves well, unfortunately
the bite is not correct therefore disqualification. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Eesti. KÄY ERI 1. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä
luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, erittäin hyvä eturinta, hyvä rintakehä, pystyt lavat, hyvät takakulmaukset, hyvät
liikkeet. Raisio 13.8. Lena Eskills. KÄY HYL. 1½- årig tik som kunde vara något kortare för att få de korrekta
proportionera, kunde ha ett bättre uttryck, fina linjer i skalle – nos tyvärr går höger hörntand upp i gommen, välvinklad, bra
rygg och kors, bra pälskvalitet, rör sig med bra steg från sidan, något trång bak, dagens pris på grund av bettet. Hyvinkää
21.10. Jinty Gill Davies, Iso-Britannia. KÄY EH. Well balanced head, good neck & forehand, excellent legs and feet, fair
ribcage, loin and coupling a little long, good turn of hindquarters, merry mover. Jyväskylä kv. 18.-19.11. David Wong,

Australia. KÄY ERI 1 PN 2 SERT VACA. Lovely type, feminine head and eyes, good neck, shoulder and topline, very
good hindquarters, sound on the move.
CARRIER PRECIOUS STONE 23011/04 s.03.04.2004 i. Crawford Hot Chocolate e. Carrier Piece of Cake kasv. Ritva ja
Tiina Rantanen
Näyttelyt: Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen, hyvä ilmeikäs pää,
riittävä luusto, hieman suorat lavat, hyvä selkä ja takaosa, liikkuu melko hyvin, mutta liikkeessä selkälinja voisi olla
parempi, voisi olla hieman iloisempi.
CARRIER SNOWSTAR 52074/04 s. 30.11.2004 i. Fin Mva BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Fin Mva Carrier Perfect
Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. JUN ERI 1. Pienehkö, erittäin sopusuhtainen, vankka ja hyvärakenteinen nuori
narttu, jolla kaunis ilmeikäs pää, hyvä turkin laatu, liikkuu erittäin hyvin. Parainen 13.5. Leilä Kärkäs. JUN ERI 1 PN 1
SERT ROP RYP 2 . Sievä narttu, jolla ihastuttava väri ja karvan laatu, muuten hyvä pää, mutta kuononselkä hieman kupera,
kaunis kaula ja ylälinja, hyvä rakenne, ikäisekseen erinomainen runko ja eturinta, liikkuu edestä ja takaa hyvin
yhdensuuntaisesti, etuaskel voisi olla pidempi, hyvä taka-askel, miellyttävä luonne. Joensuu 27.5. Theo Leenen, Belgia.
NUO ERI 1. 18 months old, very feminine type, nice feminine head, dark eyes, correct ear set, well angulated, good bones
and feet pastern, body could be bit stronger, correct coat, moves well. Joensuu 28.5. Gert Christensen, Tanska. NUO ERI
1. 1,5 years, nice feminine head, beautiful eyes, good skull, well set ears, good neck and topline, well set tail, good body,
well angulated, sufficient bones, excellent mover, good coat, nice temperament.
Spanieleiden taipumuskoe
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CLAREMARK ADORABLE MOANER 48482/04 s. 24.10.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. BaltJv-03 LvV-06
Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. JUN EH. Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet, hyvä narttumainen pää,
ylälinja ei säily oikeana, jo tässä vaiheessa hyvin esiintuleva eturinta, lantio-osa voisi olla hieman suorempi, hyvät raajojen
kulmaukset, käyttäytyy hyvin. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO EH. Well bodied blue bitch, pleasant
head, thight dark eyes, adequate neck, lacking length in upper arm, well sprung ribs, short coupled, well rounded quarters,
movement did not flow. Mänttä 4.6. Teija Poikolainen-Däuber. NUO EH 1. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja kaula,
hieman etuasentoiset lavat, hyvä vahva runko, melko hyvä luusto, riittävät kulmaukset, liikkuu muuten hyvin mutta
pyöristää ylälinjaansa, hyvä turkki.
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: Kajaani KV 7.1. Cristian Stefanescu, Romania. AVO ERI 2. Elegant bitch in good condition for a show,
correct in movement, very well presented.Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO EH. Balanced merry blue
bitch, pleasant head, lacked length in upperarm, lots of substance, strong well made body, good width of tight, good
muscled quarters.
COCKERGOLD COOL BLUE NIGHT 25447/06 s. 30.10.2005 i. Dk Mva DKKV-06 Cockergold Coo N’Vital e. DanL’s Sadly Not kasv. Lotte Kristensen, Tanska
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 1 KP ROP pentu BIS pentu. Feminine blue roan bitch puppy
with good angulation and excellent muscling for age, compact with deep rib and good width of quarters, excellent legs and
feet, moved soundly and happily with drive. Lohja 4.6. Paula Rekiranta. PEK 1 KP ROP pentu. Sievä tasapainoinen
narttupentu, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään malli, kuono-osa saa vielä täyttyä, kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja,
erinomaiset kulmaukset, hyvä karvan laatu, erinomaiset liikkeet, miellyttävä pentu. Helsinki kv 9.6. Tamás Jakkel, Unkari.
PEN 1 KP ROP pentu. Excellent type, nicely headed, correct neck and shoulders, cobby body, well angulated hindlegs and
quarters, moved well keeping her top line. Forsa 17.-18.6. Paula Heikkinen-Lehkonen. PEK 1 KP VSP pentu. Normaalisti
kehittynyt hyvärakenteinen ja tasapainoinen nuori narttu, pää saisi olla hieman pitempi ja täyteläisempi, pitkä kaula, hyvät
raajojen kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, rungossa jo mukavasti tilavuutta, enimmäkseen vielä pentukarvassa, saisi
esiintyä iloisemmin. Savonlinna 8.-9.7. Jouko Leiviskä. PEK 1 KP ROP pentu. Erittäin kaunislinjainen, lupaava,
erinomaiset mittasuhteet, kaunis kaula ja selkälinja, kaunis pää, kuono-osa saa täyteläistyä, erittäin kauniit silmät,
erinomainen tilava runko, hyvä luusto, erinomaiset tiiviit käpälät, erinomainen kiinnitys ja takaosa, esitetään erittäin
kauniisti trimmattuna, hyvin lupaava, liikkuu takaa erinomaisella askeleella. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. PEK 1 KP
ROP pentu. Ihastuttava, suloinen , hyvin sopusuhtainen, hyvärakenteinen lupaava nuori neiti, kaunis ilmeikäs pää, liikkuu ja
esiintyy erittäin kauniisti. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. PEK 1 KP ROP pentu. Tasapainoisesti kehittynyt narttupentu,
kaunis pää, hyvin kulmautuneet raajat, ikäisekseen vahva runko, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy iloisesti. Kotka kv 30.7.
Dianne Besoff, Australia. PEK 1 KP VSP pentu. Female, correct head, well boned, good body for age, well furnished,
good make and shape, playing correct movement, very promising. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. JUN ERI 1 PN 1 SERT
VSP. Pienehkö, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, kuonon tulee vahvistua, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, oikeat
mittasuhteet, kaunis ylälinja ja turkki, esiintyy reippaasti ja liikkuu hyvällä askeleella. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila.
JUN ERI 1 PN 3 VASERT. Ihastuttava nuori narttu, erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen ja –muotoinen
feminiininen pää, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi, erinomainen
takaosa, hyvä luusto, kaunis turkki, liikkuu kauniilla, vaivattomalla, vetävällä askeleella, erinomainen tulevaisuus edessä.
Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. JUN ERI 1. Typische junge Hündin, feiner Kopf, sehr schöne Oberelinie, langer
Halz, Vorhand ausreichend gewinkelt, Hinterhand sehr gut gewinkelt, gutes Haarkleid, kräftige Knochen, bewegt sich
fröhlich und mit viel Schwung, gutes Temperament. Eckerö kv. 23. – 24.9. Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. JUN ERI 2.

Very pretty young bitch, well proportioned throughout, very good bone, well muscled, wellbodied up for her age, very
feminine head and expression, good skull and muzzle proportions, eyerims good be tighter, forelegs could be tighter set into
shoulder, tends to toe in a bit, but her hindaction is good with lots of drive. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davies, IsoBritannia. JUN EH. Very feminine, good nose, eye and ear, nice head carriage, angulations fore and aft a little open, good
topline and deportment, excellent coat and condition. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI 3. Good
proportions, nice expression, quite good front of her age, good ribcage, loins and croop, quite strong joints of her size, well
balanced, moves well.
Spanieleiden taipumuskoe
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COCKERGOLD CUTE ‘N BLUE DKK23496/2004 s. 27.10.2004 i. Travis Vital Spark e. Carillo Cover Desing kasv.
Lotte Kristensen, Tanska
Näyttelyt: Helsinki kv 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. NUO ERI 1. Vackert, välbalanserad tik, vackert feminint huvud, mörka
ögon, visar lite ögonvitt, vackert hals, som kunde vara något torrare, utmärkt förbröst, tillräcklig benstomme, utmärkt kropp
och långd, välvinklad & välmusklad bak partiet, önskas bättre vinklar i skuldrar, bra rygg, rör sig med utmärkt steg, behöver
bli lite fastare fram.
COCKERGOLD XTRA BLUE DKK23497/2004 s. 27.10.2004 i. Travis Vital Spark e. Carillo Cover Desing kasv. Lotte
Kristensen, Tanska
Näyttelyt: Helsinki kv. 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO ERI. Mycket elegant och välbalanserad tik, fina ögon, välformat
huvud, behöver liter mer stop, aning för mycket läppar, vacker hals, bra förbröst, önskar mer benstomme, välformad kropp,
stark länd, utmärkt vinklad bak, brent skuldra, bra överarm, härlig pälskondition och –kvalitet, bra ryggm rör sig med
utmärkt steglängd, behöver bli lite stabilare fram och få lite mer självförtroende.
COCKHILL DANISH MEMORIES Fin Mva 35672/98 s.11.06.1998 i. Dan-L’s Let’s Talk About Sex e. Fin & Est Mva
Northworth Count The Beats kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Tuuri 17.-18.6. Rune Fagerström.VET EH 2. 8-vuotias, erinomainen koko, ihastuttava pää, jossa oikea pituus
ja kaunis ilme, hyvä kaula, riittävä eturinta, pysty olkavarsi, riittävä rintakehä, pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaa,
eturaajat saisivat olla suoremmat, hyvä luusto, hieman kapeutta liikkeissä, muuten liikkuu hyvin, hyvässä kunnossa.
COCKHILL MADE IN HEAVEN 18408/02 s. 16.1.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Cockhill Graceful Dancer
kasv. Jorma Leinonen
Spanieleiden taipumuskoe
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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. Joensuu 28.5. Gert Christensen, Tanska. AVO EH 4. 3 years, feminine head and
expression, scissor bite, dark little round eyes, good skull, well set ears, sufficient neck, good topline, well set tail,
substansfully body, shoulder could lay further back, sufficient angulated in rear, good bones, moves well, good coat, nice
temperament.
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: Keminmaa 22.-23.7. Harri Lehkonen. KÄY ERI 1 PN 2 VA-SERT. Hyvänkokoinen, tyylikäs narttu,
feminiininen pää, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, oikealaatuinen turkki, terveet liikkeet, voisi esiintyä
iloisemmin. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. KÄY EH 2. Very classic type, good bodyshape & proportions &
angulations, good tailset, correct front & feet, nice long head in balance with the body, I would like a better skull, could
move better on the leash and could have a stronger topline in movement. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. KÄY H.
Hivenen pitkä, hyväluustoinen, hyvä ilme, hieman takaluisu kallo, hyvä kuono ja purenta, riittävä eturinta ja rintakehä, hyvä
lantio, takakulmauksia voisi olla lisää, hieman pehmeä, hyvin hoidettu karva, liikkuu kovin haluttomasti joka alentaa
palkintosijaa. esiintyminen pudottaa muuten rodunomaista koiraa.
COCKHILL SUPERNOVA 18195/04 s. 13.12.2003 i. Norvale Excalibur e. Fin Mva Cockhill Graceful Dancer kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Laukaa 16.7. Markku Santamäki. AVO ERI 2. Rungon mittasuhteilta neliötä lähentelevä, hyvä pää,
miellyttävä ilme, kaunis huulilinja, alaleuka saisi olla voimakkaampi, hyvä eturinta ja eturaajojen kulmaukset, oikea
rintakehän muoto, hyvät takaraajojen kulmaukset, käyttäytyy luottavaisesti, liikkuu reippaasti.
COCKHILL VALUABLE JOY 51680/04 s. 24.9.2004 i. Maxi Mate’s Lord Essex e. Cockhill Made In Heaven kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Tuusjärvi 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 häntäänsä hyvin, oudoksuu käsittelyä.
Spanieleiden taipumuskoe
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COCKHILL WITH LOVE 31303/06 s. 27.3.2006 i. Kans&Fin& Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Cockhill Made
In Heaven kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Jyväskylä kv. 18.-19.11. Carlos Fernandez Renau, Espanja. PEK -. Nice bitch that I would prefer with a
better head, shorter body and better ribs, typy enough.
COCKHILL WORD IS MINE 31301/01 s. 27.3.2006 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Cockhill
Made In Heaven kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Jyväskylä kv. 18.-19.11. Carlos Fernandez Renau, Espanja. PEK 4. Nice bitch, she needs to be trained, she is
ok for proportion, she would be more feminine all over.
COCKHILL YOUNG AND PROUD 33113/05 s. 29.4.2005 i. Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Only You kasv. Jorma
Leinonen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Cristian Stefanescu, Romania. PEK 1 KP ROP. Beautiful head, nice shapes, enough long in
neck, a little bit too long in body, normal top line, correct hock-angulations, well rounded croup, well setted & curried tail,
very well presented Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. JUN EH 3. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, ilmeikäs
pää, hallitut tasapainoiset liikkeet, hyvät tan-värit, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin. Ylivieska kv. 1.-2.7. Lena Eskills. JUN
EH 2. 1-årig feminine juniortik som kunde visa sig mer självförtroende, feminint huvud, stora runda ögon, korrekt bettm fin
läpplinjer, normalt vinklad runt om, ännu tunn I förbröstet, bra rygg och kors, välvinklad baksdel, rör sig med bra steg men
behöver ännu tid att fylla ut ramerna. Savonlinna 8.-9.7. Jouko Leiviskä. JUN EH 2. Hieman matalalta vaikuttava sopivan
kokoinen sirohko narttu, hyvä kallo, vielä hieman kevyt kuono, kauniit silmät, hyvä kaula, runko tarvitsee olla vielä hieman
tilavampi, kevyehkö luusto, hyvin kulmautunut takaa, tan-väritys voisi olla selvempi, liikkuu hyvällä askeleella, hyvin
kiinnittynyt häntä. Pielavesi 27.8. Paula Rekiranta. JUN H. Mittasuhteiltaan oikea, hyvät pään linjat, keskenään eriväriset
silmät häiritsevät ilmettä, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, vielä kovin matala ja kapea runko, hyvät kulmaukset, oikea turkin
laatu, raajoissa hieman nokiset tan-merkit, liikkuu hyvin lyhyellä askeleella.
Spanieleiden taipumuskoe
MIKKELI 26.8.2006

KALKKILA TARU

SPA1

COCKHILL YOUR OWN WAY 33114/05 s. 29.4.2005 i. Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Only You kasv. Jorma
Leinonen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Cristian Stefanescu, Romania. PEK 2 KP. Elegant bitch, good expression, elegant neck,
forequarters normal in stand, good proportions, normal top line, correct hock-angulations, very well presented.
CONVOY’S ESPECIALLY YOU 36997/03 s. 3.7.2003 i. Norvale The Wizard e. Convay’s Double Diamond kasv. Jaana
Kovalainen
Toko:
TORNIO 11.2.2006

AULA ALLAN

ALO2

156

OULU 25.3.2006

PÄRSSINEN PIRITTA

ALO3

120,5

OULU 22.4.2006

AULA ALLAN

ALO3

128

CONVOY’S FIRST TAN LOVE 33529/04 s. 9.6.2004 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Convoy’s Brave Heart
kasv. Jaana Kovalainen
Näyttelyt: Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, sieväpäinen narttu, kaunis
ilme, hyvä kaula, eturinta voisi olla selvempi, kokoon nähden sopiva luusto, hyvinkehittynyt runko, riittävät kulmaukset,
hyvät rungon mittasuhteet, köyristää hieman lannettaan seistessä ja liikkeessä, muuten liikkuu hyvin. Sotkamo 13.8. Vera
Smirnova, Eesti. AVO EH 4. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, kaunis narttumainen pää, vahva selkä, toivoisin enemmän
eturintaa, matala rintakehä, hyvä takaosa, kaunis turkki, hyvät liikkeet.
CONVOY’S HEAVEN KNOWS 48474/05 s. 24.9.2005 i. Maxi Mate’s Lord Essex e. Convoy’s Brave Heart kasv. Jaana
Kovalainen
Näyttelyt: Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. PEK 1 KP VSP-pentu. 7 kk vanha, selvästi narttumainen, hyvä pää ja ilme,
hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, sopiva luusto, riittävä runko, samoin takakulmaukset, liikkuu reippaasti,
tarvitsee totuttelua pöydällä oloon, reipas esiintyjä, mutta kannattaa harjoitella kehässä oloa.
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 Kääriäinen
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. JUN EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen nuori narttu, sillä on hyvä selkä,
rintakehä vielä kapea, riittävä luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, miellyttävä luonne, pientä ahtautta liikkeissä.
Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. JUN EH 3. 13 months old black&white bitch of very good type, well chiselled
feminine head with good expression, nice dark eye, scissor bite, excellent neck, a bit straight shoulder and short upper arm,
forechest needs to develope, well developed body for age, good loin, nice tailset, enough angulation behind, needs to be a
bit more confident, happy mover, needs longer steps in the front, nicely presented, good coat. Loviisa 23.4. Merja
Järnstedt. JUN H. Hyvän tyyppinen nuori narttu, joka rungoltaan litteä, kauniit silmät, mutta avian turhan korkea otsa,
riittävä kaulanpituus, riittävä luusto, lanneosa voisi olla lyhyempi, erinomainen turkin laatu, liikkuu melko hyvin,
miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. JUN ERI 2. 15 Monaten, Gebiss korrekt,
Kopflinie gut, Ohren sind gut angesetzt, Obere Körperlinie gut, gute Winkelungen, Haarkleid in Ordnung. Kotka kv 30.7.

Dianne Besoff, Australia. JUN ERI 2. Young female, correct head, eye colour, ear placement, well set shoulders, good
forechest, good bone, correct body proportions, pleasing temperament, firm topline, tailcarriage and hindquarters, coat
immature due the age, but texture correct and well presented, temperament and movement correct. Valkeala 12.11. Reia
Leikola-Walden. NUO EH 2. 20 kk vanha, tyylikäs, vielä hieman kesken kehityksen oleva narttu, oikeanmallinen,
hyväilmeinen pää, hyvä kaula, hieman niukasti kulmautunut etuosa, riittävä runko, aavistuksen pysty lantio ja korkea
kinner, riittävät takakulmaukset, liikkuu iloisesti, mutta takaosan askel saisi olla pidempi ja voimakkaampi, hyvä turkin
laatu, erinomainen luonne ja esiintyminen.
Spanieleiden taipumuskoe
ELIMÄKI 16.9.2006

NURMINEN VELI

SPA0

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: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VAL ERI 4. Sehr schöne Gesammterscheinung, ausgeprähte Hündinen
Kopf, Rücken könnte doch eine ide kürzer sein, sehr gute Winkelungen, bewegt sich sehr gut.
CRAWFORD SILVER SIGN 34765/05 s. 25.5.2005 i. Fin Mva Francini’s Rubacuori e. Fin Mva Crawford Star Glow
kasv. Irja Poikolainen ja Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Tampere Kv 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN H. Välskuret huvud med feminint uttryck som ännu kan
bredda något, mycket bra hals, välvinklad överarm, behöver ännu utvecklas i förbröst, i övright välformad bröstkorg,
utmärkt proportioner, något fallande kors, goda vinklar bak, utmärkt pälskvalitet, svårbedömda rörelser, behöver mer
ringträning, trevlig temperament.
CROWNMAPLE ESMERALDA 40482/04 s.14.01.2004 i. Dior e. Crownmaple A’Gipsy Girl kasv. Kaja Vahtrama, Eesti
Näyttelyt: Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. AVO H. Pienehkö, tanakka, matalaraajainen narttu, viehättävä,
oikeanmallinen nartun pää, lyhyt kaula, hyvin kulmautunut etuosa, tilava runko, riittävästi kulmautunut takaa, sopiva luusto,
liikkuu iloisesti, mutta etuosa putoaa liikeessä, riittävä askelmitta, erinomainen turkin laatu ja luonne, valitettavasti
mittasuhteiltaan aivan liian matala.
CROWNMAPLE GLORIA 12972/07 s. 3.12.2005 i. Est & Ltu & Lv Jmva LtuJv-05 Est Jv-05 EstV-05 Est Mva
Benchmark Santana e. Crownmaple Cloud In Sky kasv. Kaja Vahtramae, Eesti
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davies, Iso-Britannia. JUN H. Sweet head, eye & expression, forehand a little
upright, good ribcage, croup a little steap, would like more 2nd tigh. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. JUN EH 2. 11
kk vanha vauva, viehättävä nartun pää, jossa oikeat mittasuhteet, hieman lyhyt kaula, erittäin hyvin kehittynyt eturinta ja
runko, riittävästi kulmautuneet raajat, hieman korkea kinner, liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta esiintyy tänään hieman
vaisusti, erinomainen turkki, vielä hieman “pehmeä kokonaisuus”, hyvä luonne.
CUCCIOLANDIA CANDYGIRL 43212/04 s. 25.8.2004 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Jewel kasv. Heli
Lindholm
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO EH. Well balanced blue, pleasant head with good deep
muzzle, balanced head, carry a little too much weight, well muscled quarters, moved okay, would benefit from being
trimmed out. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia. NUO EH. Correct type and proportions, nice feminine head and parallel
lines enough, excellent expression, straight topline, a bit too topline tail, good volume of body, correct angulations in front,
could have more angulations in behind, moves with enough drive, moves a bit wide behind. Mäntsälä 23.7. Rune
Fagerström. NUO EH 3. Nuori, hyvin kehittynyt narttu, feminiininen pää, hyvä kuono-osa, hyvä otsapenger, kallo ei saa
tulla syvemmäksi, hieman pyöreät silmät, hyvä kaula, hyvin asettunut lapa, riittävä rinnan syvyys, lanneosa saisi olla
lihaksikkaampi, lyhyt lantio, riittävät takakulmaukset, turhan korkea kinner, hyvä luusto, hyvät käpälät, hyvä karvan laatu,
vielä löysät ja epävakaan liikkeet, kaipaa harjoittelua, kiva luonne.
CUCCIOLANDIA FULVIA 10707/06 s. 20.12.2005 i. Jv-05 Almanza Hit The Road Jack e. Jewel kasv. Heli Lindholm
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 2 KP. Pretty blue roan bitch with good proportions & good
legs & feet, well angulated with good depth of chest, needs time to develop strength behind as movement a little erratic at
the moment, handler needs to be more gentler. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia. PEK 2 KP. Correct type and
proportions, correct lines of head, could have better bite, straight top line when standing, could have better when movong,
excellent volume of body, enough laid back shoulders, could have better movement, excellent temperament. Kotka kv 30.7.
Dianne Besoff, Australia. PEK 2. Young female, correct head, little hesitant on table, not as well constructed as I prefer,
long in body, not compact, very long in loin, good furnishings, correct coat texture, good topline, difficult to assess
movement, not quite with handler. Kouvola 19.8. Jef Verrees, Belgia. PEK 1 KP ROP-pentu. 7 months old, black maroon,
nice head with a soft expression, neat ears, good reach of neck, pay attention for her topline, tail well set, in summer coat,
enough angulation, moved well but both handler and the dog could use some show training. Heinola 20.8. Harri
Lehkonen. PEK 1 KP ROP-pentu. Reippaasti esiintyvä narttupentu, hieman takaluisu kallo, tasapainoisesti kulmautuneet
raajat, hyvät mittasuhteet ja ylälinja, vahva luusto, turkki ei parhaassa vaiheessa vielä, terveet liikkeet. Tervakoski 2.9.
Annaliisa Heikkinen. PEK 2 KP. Erittäin hyvän tyyppinen sopusuhtainen narttupentu, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla
yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, etuosa voisi olla hieman paremmin kulmautunut, riittävät takakulmaukset, hyvä runko,
liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davies, Iso-Britannia. JUN H. Very feminine, nice neck &
shoulders, ribcage a little too shallow, well turned hindquarters, would like more 2nd tigh, movement a little erratic.
Helsinki kv 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI. Good proportions, beautiful head, good front, good angulations,
ribcage, loin and croop, quite strong joints, well balanced, moves quite well, but stronger loins in movement and better
handling.

CUCCIOLANDIA PRINCESSTORY 43210/04 s. 25.8.2004 i. Fin Mva Northworth A True Ashgorve e. Jewel kasv. Heli
Lindholm
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. NUO EH 3. Vielä kesken kehityksen oleva keskikokoinen narttu, melko hyvä
pää, oikeat mittasuhteet rungossa, hieman jyrkkyyttä lantiossa, oikeanlaatuinen turkki, saisi liikkua joustavammin askelin.
Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO ERI 3. Typy blue, short cobby body, sweet head, good legs and feet,
deep chest, well muscled quarters with angulation, moved soundly fore and aft. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia. NUO
ERI 4. Nice feminine bitch, correct proportions, nice head, excellent expression, correct top line, excellent volume of body,
very well angulated, enough temperament, shows herself better standing than moving. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström.
NUO EH 2. Erinomainen koko ja oikeat rungon mittasuhteet, feminiininen pää, mutta pää saisi olla malliltaan hieman
pidempi, varsinkin kuono-osa, riittävä otsapenger, hyvä eturinta, riittävä kaula, hyvin asettunut lapa, hyvä rungon tilavuus,
lyhyt, laskeva lantio, reisi saisi olla leveämpi, vielä pehmeä ylälinja liikeessä, hyvä luusto, raajat ja käpälät, normaalit
liikeet, miellyttävä käytös. Kotka kv 30.7. Dianne Besoff, Australia. AVO ERI. Strongly built female, good substance and
size, strong bodied and headed, firm neck set in good shoulders, firm topline and tailset, firm moderate angulation in
hindquarters, good temperament and movement. Kouvola 19.8. Jef Verrees, Belgia. NUO ERI 1. Almost 2 years old blue
marroon, lovely head, sweet expression, good reach of neck, correct topline, tail well set, enough angulation, moved well
but could use some show training. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. NUO EH 1. Vielä kesken kehityksen oleva pienehkö
narttu, hieman lyhyt pää, lavat voisivat olla viistommat, rintakehän tulee vahvistua, hyvänlaatuinen turkki, esiintyy
reippaasti, voisi liikkua ryhdikkäämmin ja pitemmällä askeleella, etenkin edestä. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen.
AVO EH 4. Hyväntyyppinen sopusuhtainen narttu, hyvä pää, kaula voisi olla hieman pitempi, hieman etuasentoiset lavat,
tiivis vankka runko, voisi liikkua pitemmällä askeleella, hyvälaatuinen turkki, hyvä luonne.
DAN’S MEMORI KUDRYASHKA SEW RKF1366898 s. 05.01.2003 i. Rus Irene’s Sex Pistol e. Zora kasv. N Ermilova,
Venäjä
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO H. Kompakt tik som kunde ha mer elegans, bra skalle, mycket
misstänksamt blick, tillräcklig benstomme, utåtvridna framtassar, kort hals, brant skuldra, bra kropp, behöver bättre vinklar
fram och bak, stark rygg, rör sig utmärkt bak, aning stelt fram, saknar det rätta temperamentet.
DANAZAN TRINITY 43351/05 s. 21.7.2005 i. Maxi Mates Lord Essex e. Fin Mva Cockhill Danish Memories kasv. Miia
Kyrölä
Näyttelyt: Tuuri 17.-18.6. Rune Fagerström. JUN EH 3. 10 kk, erinomainen tyyppi ja koko, hyvät rungon mittasuhteet,
feminiininen pää, alaleuka voisi olla vahvempi, hyvät silmät ja ilme, riittävä kaula, pysty olkavarsi, erinomainen rintakehä,
hyvin kulmautunut takaa, hyvä lantio, kokoon saisi olla lisää luustoa, normaalit liikkeet, mutta kaipaa kehätottumusta,
melko laajat tan-merkit. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. JUN EH 1. Excellent bite, lacks more strength in
muzzle, needs more substance and training.
DELICHON BRAMBLEBERRY 46983/03 s. 02.11.2003 i. Fin&S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Delichon Avalanche
kasv. Kati Härkönen
Näyttelyt: Iitti 27.5. Jorma Silta. KÄY EH 3. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, yksi etuhammas on
tasapurennassa, hyvä kaula ja selkä, oikea rinnansyvyys, mutta eturinta hieman kapea, hyvät raajat, samoin turkki ja luonne,
hieman kapeat etuliikkeet. Lohja 4.6. Paula Rekiranta. KÄY ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, kaunis
narttumainen pää, hyvä kaula, hieman niukasti mutta tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä rintakehä ja runko, kaunis
karvapeite, hyvät sivuliikkeet, hieman kapeat takaliikkeet, hieman epätasainen purenta. Forssa 18.6. Paula HeikkinenLehkonen. KÄY H. Lyhytrunkoinen narttu, joka saisi kauttaaltaan olla vahvempi, hyvä pään pituus ja profiili, mutta kuono
voisi olla täyteläisempi, hieman epätasainen purenta, pysty lapa ja olkavarsi, eturinta jää köyhäksi, hyvä selkälinja, hieman
kapea takaosa, ihanteellinen karvanlaatu, hieman lyhytaskeliset liikkeet.
DELICHON BUTTERFLY 46985/03 s. 02.11.2003 i. Fin&S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Delichon Avalanche kasv.
Kati Härkönen
Näyttelyt: Toijala 3.6. Markku Santamäki. KÄY EH 3. Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää, hauskasti
kannetut korvat liikkeessä, riittävä runko, sopusuhtainen luusto ja raajojen kulmaukset, hyvät käpälät ja liikkuu hyvin.
Lohja 4.6. Paula Rekiranta. KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä kallo, kuono-osa saisi olla
hieman täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, hieman pystyt lavat ja suora olkavarsi, hyvä rintakehä, lyhyt sääri ja korkea
kinner, hyvä karvapeite, liikkuu hieman kapeasti takaa ja askel saisi olla pidempi.
EBEN’S MY KIND OF GAL 40699/05 s. 11.8.2005 i. Lv&Rus Mva Lvv-98 Waterwood The Diplomat e.
Kans&Fin&Rus&Lv Mva Margate Carte Blanche kasv. Eva Bensky
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. PEK 2. Feminint välskurit huvud, något runda ögon, mycket bra
hals, välvinklad överarm, tillräcklig bröstkorg för aldern, utmärkt kors, välvinklad bakställ med mycket god bredd, utmärkt
pälskvalitet, rör sig parallelt, något högt fram, men mycket god steglängd, ännu mycket liten tjej, trevligt temperament,
välpresenterad. Marttila 8.4. Tarja Hovila. PEK 2. Hyvän tyyppinen feminiininen narttupentu, feminiininen merlko
hyvänmuotoinen pää, hyvä kaula ja selkä, vielä matalaraajainen, hyvin kehittynyt runko, hyvä luusto ja käpälät, niukat
etukulmaukset, hyvin kulmautunut takaosa, oikea hännänkiinnitys, oikea turkin laatu, etuaskel voisi olla pidempi, muuten
liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. PEK 3. Almost 8 months old red bitch of
very good type, feminine head, skull a bit coarse, slightly prominent eyes, very tight bite, bit wide on the muzzle, nice neck,
well angulated shoulders, compact well developed body, would like to see a bit longer legs, nice loin, good tailset, well
angulated hindquarters, happy free mover, a bit narrow in front, carries her tail a bit high, excellent temperament.
Lappeenranta 15.-17.4. John S. Rowles, Australia. PEK 2. 7 months old bitch, a little long in body for height, moves

soundly, for 7 months is far too small, had a level bite rather than scissors bite. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, IsoBritannia. JUN H. Sweet gold bitch, well bodied, feminine head and lovely expression but has an incorrect bite, such a
pity, nicely boned legs and feet, lots of substance and well muscled quarters, moved really well using her good rear.
Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN H. Feminine head, dark eye, gentle expression, a little short in
foreleg, fair ribcage for size, much too small for my taste, good coat.
ELMERS GOLDMINE CASSANDRA SWEET 20263/01 s.05.04.2001 i. Jenlin Friendly Look e. Elmers Goldmine
Annabella Sweet kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. NUO EH. Nice eye but too heavy in the skull, nice topline, very strong
body, not moving well today with no reach in front and no power behind. Seinäjoki 4. - 5.11. Ritva Raita. AVO H.
Pullukka tasapainoton narttu, jolla hyvin kuiva kuono, hyvä ilme ja purenta, etuasentoiset lavat, pehmeät ranteet,
takakulmaukset melko suorat, liikkuu ja seisoo takaraajat pihdissä.
ELMERS GOLDMINE CUTIE CICCOLINA 20265/01 s. 5.4.2001 i. Jenlin Friendly Look e. Elmers Goldmine
Annabella Sweet kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Seinäjoki 4. - 5.11. Ritva Raita. KÄY H. Hieman tasapainoton, hyvä pää mutta vasemman silmän ympäriltä
puuttuu pigmenttiä, hyvä purenta, etuasentoiset lavat, latat käpälät, takakulmaukset saisi olla voimakkaammat, seisoo
takaraajat allaan ja liikkuu vähän ahtaasti.
ELMERS GOLDMINE IT’S MY OLGA 15742/04 s.23.02.2004 i. Flyers After Math e. Emmaboda Miracle kasv. Helena
Partanen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. KÄY EH 3. Huvudet med utmärkt proportioner, trevligt uttryck,
markerade ögon bågar, mycket bra hals, välutvecklad förbröst och utmärkt bröstkorg, mycket god överarmsvinkel, en aning
lång i länden, utmärkt kors, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, rör sig parallelt med mycket god steglängd och bra
rygglinje, utmärkts pälskvalitet. Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. KÄY ERI 3. Nice head & eye, good general outline,
good bone, but for some reason her movement is very short stepping which is not typical, good coat, nice feet. Malax 12.8.
Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. KÄY ERI 2 PN4. Välformat huvud, vällagd skuldra, utmärkt bröstkorg, normala vinklar bak,
bra ben och tassar, svagt fallande i korset, rör sig bra bak och fram, steget från sidan utan anmärkning. Seinäjoki 4. - 5.11.
Ritva Raita. KÄY EH. Hiven kookas ja hiven pitkä narttu, hyvä pää, ilme ja purenta, kallo voisi olla matalampi,
etuasentoiset lavat ja leveät eturanteet, takakulmaukset vähän paremmat, liikkuu paremmin turkki ei parhaimmassa
kunnossa.
ELMERS GOLDMINE MUMS KARAMELL 46236/05 s. 17.9.2005 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Traveller Bay
Duchess kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Eckerö 23.-24.9. Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. JUN H. A rather masculine bitch, rather too well bodied,
but lacks bones throughout, head & muzzle far too coarse for a bitch, she’s very sound in front, hindmovements unsound,
overall this bitch is much too masculine.
ELMERS GOLDMINE PRECIOUS HEART 12250/06 s. 11.1.2006 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay
Cheerful kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Malax 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. PEK 1 KP ROP-pentu. Välformat huvud, mycket feminine välvinklad
med välutvecklad bröstkorg, en ojämn rygglinje, bra ben och tassar, som helhet välbalanserad, utmärkta rörelser. Seinäjoki
4. - 5.11. Ritva Raita. JUN ERI 1. Erinomaisesti liikkuva 9 kk juniori, erinomainen ilmeikäs pää, hiven kookas, normaalit
kulmaukset, hyvä runko ikäisekseen, liikkuu hyvin. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI. Good type, very
nice expression, quite good front for her age, good ribcage, the loins are not yet strong enough, good angulations, quite good
joints, should have stronger hocks in movements.
ELMERS GOLDMINE PROUD NANETTE 12251/06 s. 11.1.2006 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay
Cheerful kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Raisio 13.8. Lena Eskills. PEK 2. 7 mån tik som för dagen ger ett något långt intryck, tillräcklig könsprägel i
huvudet, korrekta öron, korrekt bett, ännu något löst skinn, välvinklad, välformade bröstkorg, onödigt lång i länden, önskar
något mera knävinkel, rör sig med tillräckligt steg från sida, ännu obalanserad fram och bak, trevligt temperament.
Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. PEK 2. Hyvinkehittynyt turhan pitkärunkoinen narttupentu, jolla on hyvänmallinen
feminiinen pää, riittävä kaula, niukat etukulmaukset, hyvä runko ja luusto, pehmeä hyvinhoidettu turkki, lanne saisi olla
lyhyempi, hyvä matala kinner, pentumaiset liikkeet, miellyttävä luonne.
EMBA’S LET IT BE YOLANDA 34552/05 s. 27.3.2005 i. S Mva Claramand B’Dazzled e. Hejpas Chocolate Icecream
kasv. Mats Berggren
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Mycket vackert huvud och uttryck, bra hals,
välmarkerad bröstben, välvinklad överarm, välutvecklad bröstkorg med utmärkt djup, utmärkt proportioner och benstomme,
välvinklad bakställ, utmärkt kors med fin bredd, utmärkt pälskvalitet, vill tyvärr inte röra sig til sin fördel, utmärkt
temperament. Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. JUN ERI 1 PN 4. Nice feminine type, beautiful head, good coat, nice
topline, a bit weak at the hock and she needs road walk to improve her movement. Tuuri 17.-18.6. Rune Fagerström. JUN
EH 2. Suklaanruskea, erinomainen tyyppi ja koko, feminiininen pää, joka saisi olla aavistuksen pidempi malliltaan, upeat
silmät ja ilme, hyvä kaula, riittävä eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, pitkä lanneosa, sopiva
luusto, hyvät raajat ja käpälät, vielä kapeutta liikeessä, muuten liikkuu hyvin, ylälinjan tulee vahvistua, kiva luonne.
Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. JUN ERI 1 PN 4. 16 kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä juniori,
jolla kaunislinjainen pää, kuono saisi olla pidempi ja otsapenger selvempi, kaunis ilme, kaunis kaula, ikäisekseen

erinomainen runko, hieman pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut, hyvät käpälät ja karvanlaatu, liikkuu takaa hieman
kapeasti, sivusta hyvällä askelpituudella, silloin kun haluaa, mukava luonne. Malax 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. JUN
ERI 1 PN 1 SERT VSP. Mycket balanserad, välskuret huvud, femining uttryck, korrekta vinklar, bra rygg, utmärkt
benstomme, utmärkta rörelser.
EMBA’S MISS KAJSA S30228/2004 s. 1.4.2004 i. Corralet Tango e. Emba’s Blue Heaven kasv. Mats Berggren
Näyttelyt: Eckerö 23.-24.9. Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. AVO H. This bitch could have much better proportioner,
little long in body, little coarse in skull & muzzle, wellbodied, very good bone, very sound coming & going, eyerims could
be tighter, has far too much flew, her bite is not good and for a gundog this unfortunately essential.
EMBA’S MISS QUERIDO 14731/06 s. 19.9.2005 i. Emba’s Mr Oboy Chocolate e. Vignett’s Moon Spirit kasv. Mats
Berggren
Näyttelyt: Jaala 1.5. Jorma Silta. PEK 1 KP ROP-pentu. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu jolla on kiinteä hyvä
selkä, valmis oikea-asentoinen rintakehä, voimakkaat hyvin kulmautuneet raajat, hyvä turkki, kiva luonne, liikkeessä ei
huomauttamista. Joensuu 27.5. Theo Leenen, Belgia. PEK 1 KP ROP-pentu. 8 months old well balanced, feminine head
with quite long muzzle, complere scissor bite, well settled ears, good neck, shoulder & topline, well angulated, not yet in
best coat, good bone, feet & pastern, in movement quite broad front. Joensuu 28.5. Gert Christensen, Tanska. PEK 1 KP
ROP-pentu. 8 months, nice feminine head, scissor bite, nice square muzzle, beautiful dark eyes, well set ears, good neck &
topline, well set tail, for the age good body, chest needs to develop, well angulated, good bones, the front movement could
be better, good coat, nice temperament. Helsinki 9.6. Tamás Jakkel, Unkari. PEK 2. Good type, the nead needs to
improve, would prefer more stop, good neck and shoulders, excellent substance, well angulated hindlegs, moved with great
temperament. Savonlinna 8.-9.7. Jouko Leiviskä. JUN ERI 1 PN 4. Lupaava, hyvät mittasuhteet omaava, ikäisekseen
hyvin kehittynyt, erinomainen runko, luusto, hieman kevyt kuono-osa, otsapenger voisi olla voimakkaampi, tummat silmät,
hyvät tiiviit käpälät, erinomainen takaosa, vielä hieman pehmeä turkki, liikkuu erittäin hyvin takaa, esiintyy erinomaisesti.
Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. JUN ERI 1 VA-SERT. 10 months, nice bitch, feminine appearance, good length of
the head, could be a bit longer in neck, very correct angulations & bone & feet, excellent substance, very good move, good
action of the tail. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. JUN EH 1. Hieman pitkä, vankka, ikään nähden jo hyvin kehittynyt
runko, hieman pehmeässä karvassa, väri saisi olla syvempää, hyvä pään muoto, erinomainen pigmentti, hyvä purenta,
hieman takaluisu kallo, hyvä luusto, erinomainen lantio, riittävät kulmaukset takaa, vielä kovin pentumaiset liikkeet,
mukava luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH. Clean skull & foreface, fair neck, strongly
constructed forehand, good legs & feet, excellent ribcage, loin a shade long, well turned hindquarters, sound mover, more
attention needed to correct presentation of coat. Jyväskylä 18.-19.11. David Wong, Australia. JUN ERI 3. Very nice type,
nice head, good neck & shoulder, balanced body, good topline & quarters, sound on the move. Helsinki 9.12. Christian
Vantu, Romania. JUN ERI 1 JV-06. Quite good proportions, nice expression, good front, good ribcage, the loins are short
enough for a bitch, excellent croup, moves quite well.
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: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. AVO EH 4. Hieman haluttomasti esiintyvä keskikokoinen narttu, miellyttävä
pää & ilme, hyvin kulmautuneet raajat, seistessä hyvä ylälinja, oikeat mittasuhteet, kaunis turkki, valitettavasti haluttomuus
haittaa liikkeitä häiritsevässä määrin. Lappeenranta 15.-17.4. John S. Rowles, Australia. KÄY ERI 2. 3 year old bitch of
good breed type, good size and well balanced, could be longer in muzzle which could enhance head qualities, appears to
move soundly although restricted by handler. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. KÄY ERI 2. Harmonisch Aufgebaut,
passende Grösse, schön geschnittende Kopf, richtige Halslinie, quadratisch Gebaude, korrekte Winkelungen, bewegt sich
gut, freundliches Verhaltung. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. AVO ERI 1. 4 Jahre, Gebiss korrekt, Kopflinie gut,
Ohren sind gut angesetzt, Körper stark, gutes Winkelungen, gutes Bewegungen. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, IsoBritannia. KÄY EH. Balanced blue with pleasant head, adequate neck, deep body, well angulated quarters, moved soundly
fore and aft. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. AVO EH. Good size female, nice head, eye colour and earset, elegant
bone, would like it stronger, strong firm compact topline, moderate angulation in hindquarters, wellcoated, rather short
footed. Kouvola 19.8. Jef Verrees, Belgia. AVO ERI 1 PN 4. 4 year old blue maroon, good head but the eye lid is a little
bit open, good reach of neck, correct topline, tail well set, good coat texture, enough angulation, moved well but looks tired.
Heinola 20.8. Harri Lehkonen. AVO EH 2. Keskikokoinen, iloisesti esiintyvä narttu, hieman lyhyt pää, lavat saisi olla
viistommat, hyvät mittasuhteet, kaunis turkki, hieman ahtaat ja voimattomat takaliikkeet. Tervakoski 2.9. Annaliisa
Heikkinen. AVO ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, kaunis pää, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana,
erinomainen runko, liikkuu hyvin silloin kun malttaa, hyvä turkinlaatu, hyvä luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis,
Iso-Britannia. AVO EH. Good muzzle & skull, kind eye & expression, fair neck & shoulders, upperarm a little short, well
made ribcage, strong loin, good turn of hindquarters, up to size for me, sound mover.
EMMABODA CATWALK 44167/03 s. 19.10.2003 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga Kilponen
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. AVO EH 2. Kookas, vahva narttu, loiva otsapenger ja hieman takaluisu
kallo, lavat voisivat olla viistommat, hyvä runko & karvapeite, esiintyy rauhallisesti, terveet liikkeet, voisi olla
feminiinisempi.
Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. AVO ERI 4. 2½ years old red bitch of excellent quality, to the bigger size,
feminine head with dark eyes, scissor bite, good neck set into well laid back shoulders, bit short upperarm, good bone, good
forechest, short and compact body but she need to lose weight, excellent loin and tailset, good hindangulation, nice coat,
free and happy mover, topline would be better, is she loses weight, sound back and fore.
EMMABODA DUBLETTE. 11765/05 s. 19.12.2004 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga Kilponen

Näyttelyt: Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. JUN H. Nice dark eye, but a bit light in the foreface, good strong body and
bone, but she seems frightened in the ring and did not show herself, needs training to show her movement.
FASHIN YORK’S MANDY 18750/06 s. 22.3.2005 i. Emba’s Blue Bird Dog e. Raccoon’s Next To Perfect kasv. Annika
Karlsson
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Feminint välskurit huvud som ännu kan bredda lite, bra
hals, välmarkerad bröstben, utmärkt överarmsvinkel, härlig bröstkorg, något brant kors, välvinklad bakställ, utmärkt
proportioner, kunde vara lite smalare och ha bättre trimmad päls, rör sig med utmärkt effektivt steg och parallellitet, utmärkt
pälskvalitet, utmärkt temperament. Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. JUN EH. Nice head & eye, good neck & shoulder,
correct topline, this bitch seems very strong but for some reason she did not move today, so I cannot give opinion about her
movement. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. JUN EH 4. 16 kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä, jolla
tyylikäslinjainen pää, päänlinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaunis ilme, hyvä purenta, hyvä kaula joka saisi
kiinnittyä sulavammin ylälinjaan, ikäisekseen erinomainen kaula ja runko, kokoon sopiva raajaluusto, hieman jyrkkä lantio,
on tänään kokonaisuutena vielä löysänahkainen, liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella ja voimalla, hyvä karvanlaatu, saa
vielä kauttaaltaan tiivistyä. Malax 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. JUN EH 3. Mycket feminint huvud men lite för
mycket halsskin, korrekt skulderläge, korrekt bröstkorg och förbröst, aningen mjuk i ryggen, passande benstomme,
acceptabla rörelser, behöver mer ringträning.
FENBROOK BRIANNA 17983/06 s. 23.2.2006 i. Margate Be For Real e. Margate Up For Sure kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEK 2 KP. Erittäin hyvin kehittynyt ja tyypiltään erinomainen narttupentu,
hyvän muotoinen pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanneosa, erinomainen luusto ja
kulmaukset, liikkuu hyvin, erittäin hyvä luonne ja esiintyy hyvin. Seinäjoki 4. - 5.11. Ritva Raita. PEK 1 KP VSP-pentu.
Hieman urosmainen pentu, joka voisi olla hiven lyhyempi, vähän korkea kallo, muuten hyvä pää, etuasentoiset jalat,
takakulmaukset paremmat, liikkuu sivusta ja takaa katsoen hyvin. Jyväskylä 18.-19.11. Carlos Fernandez Renau,
Espanja. PEK 1 KP ROP-pentu. Very promising black, I like her head, neck and front, nice on the move, she could be a
little shorter on loin. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. JUN ERI 1 PN 2 VA-SERT. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt
juniorinarttu, hyvä pää ja kaula, hyvä ylälinja, riittävästi rintakehää, oikea-asentoiset hyvin kulmautuneet raajat. Helsinki
9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI 4. Good type, good proportions, good front, good angulations and ribcage,
quite good loins, excellent croop, strong stifles, well balanced for her age, very good movement, quite good topline.
FENBROOK THAT´S MY GIRL Fin Mva 23537/04 s. 6.4.2004 i. Kans & Fin & Est & Lv & Ltu & I & Lux Mva
Shavian Hey Presto e. Margate Up For Sure kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. NUO ERI 1 VASERT. Ihastuttavat ääriviivat! Viehättävä pää,
erinomainen kaula ja ylälinja, seisoo erittäin hyvin raajoillaan, erinomaisessa näyttelykunnossa, etuliikkeet pitäisi olla
tehokkaammat, etukulmaukset pitäisi olla paremmat.Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. NUO ERI 2. Mycket
vackert huvud och uttryck, mycket bra hals, välmarkerad bröstben, mycket bra överarmsvinkel, bröstkorg med bra djup för
åldern, utmärkt proportioner, utmärkt bredd över korset, härliga vinklar bak, rör sig med mjuka effektiva rörelser, håller sina
linjer väl, utmärkt pälskvalitet. Marttila 8.4. Tarja Hovila. KÄY ERI 1 PN 4. Kaunis nuori narttu jolla miellyttävä
feminiininen pää, kaunis kaula ja ylälinja, oikea hännän kiinnitys, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvä luusto, raajat ja
käpälät, hieman lyhyt pysty olkavarsi, erittäin hyvä takaosa ja matala kinner, ryhdikkäät vapaat liikkeet, kaunis
oikealaatuinen turkki. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. KÄY ERI 2 PN 3. 2 years old black bitch of excellent
quality, very nice outline, very nice femininen head with wonderful expression, dark eyes, scissor bite, excellent neck set
into well laid back shoulders, good forechest, compact well developed body, excellent loin and hindquarters, good tailset,
excellent coat, nicely groomed, free and happy mover, covers ground well, true merry cocker. Lappeenranta 15.-17.4.
John S. Rowles, Australia. KÄY EH 4. 2 year old bitch, moves soundly, head qualities good although a little large in eye,
a little long in body which takes away from her overall balance. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. AVO ERI 2.
Harmonische Gesammterscheinung, schöner Kopf, sehr gute Halslänge, kompaktes quadratisch Gebaude, sehr gut
Winkelungen, schönes Haar, die Rücken sollte in der Bewegung noch sträcker sein. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. AVO
ERI 1 PN 3. Kaunis hyvärakenteinen narttu, jolla ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, luusto ja kulmaukset, erinomainen
turkin laatu, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Iitti 27.5. Jorma Silta. KÄY ERI 1 PN 1 SERT VSP FIN MVA.
Mittasuhteiltaan oikea, hieman pulskassa kunnossa esitetty narttu, sillä on oikea nartun pää, hyvä selkä, samoin rintakehä,
riittävän hyvä luusto ja hyvät kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia.
KÄY ERI 2. Cobby black with good substance, sweetest of heads, deep body, good width of thigh, moved soundly but
dropped her topline on the move. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL EH 4. Mycket vackert helhet och balans, fint
uttryck, önskar kraftigare nosparti, tillräckligt hals, bra förbröst, ganska bra benstomme, välvälvd bröstkorg, kort bröstben,
stark länd, goda vinklar bak, önskar bättre vinklar fram, vacker päls, behöver en starkare rygglinje, rör sig med bra
steglängd, önskar mer kraft bak och stabilare fram, utmärkt temperament. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. VAL ERI 3.
Erittäin hyväntyyppinen aavistuksen matalaraajainen narttu, jolla on feminiininen hyväilmeinen pää, kaunis kaula ja
ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, hieman lyhyt pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut, erittäin hyvä luusto, oikea
hännänkiinnitys, upea turkki, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VAL
ERI. Sweet head, eye, expression, excellent legs, strongly constructed allthrough, excellent ribcage, strong loin, good
hindquarters, very sound mover. Seinäjoki 4. - 5.11. Ritva Raita. VAL ERI 1 PN 3. Sopusuhtainen erittäin hyvin liikkuva
valio, erittäin hyvä ilmeikäs pää ja hyvä purenta, hyvä ryhti ja ylälinja, hyvin kulmautunut ja liikkuu kaikin puolin hyvin,
esitetään erinomaisessa kunnossa. Jyväskylä 18.-19.11. David Wong, Australia. VAL ERI 2. Nice type, very happy bitch,
good neck, topline & quarters, a sound bitch. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. VAL ERI 1 PN 4. Kauniissa kunnossa
esitetty musta valionarttu, hyvä pää, vahva selkä, riittävästi rintakehää, oikea-asentoiset raajat, kauniit kiinteät käpälät,
harvinaisen kaunis turkki. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VAL ERI . Nice shape, good condition, good
expression, excellent ribcage and loins, good croup, well balanced, moves well.

FINEMOON FAITH FULL LOVE 47791/05 s. 19.6.2005 i. Raccoon’s The Wonderboy e. Fin&Ltu Mva Finemoon
Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. PEK 1 KP ROP. Kaunis kokonaisuus, hyvin kaunis pää, tyylikäs kaula,
seisoo hyvin raajoillaan, hyvä takaosa, hyvin tyylikkäät liikkeet. Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. PEK 1 KP ROPpentu. Mittasuhteiltaan oikea, lievästi pulskassa kunnossa oleva narttu, kauniit ääriviivat, hyvä pää ja selkä, hyväasentoinen
rinta, riittävä luusto, samoin kulmaukset, kaunis turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet. Tampere 19.3. Magdalena Karlsson,
Ruotsi. PEK 1 KP VSP-pentu. Vackert välformat huvud, utmärkt hals, välutvecklad bröstkorg för åldern, välvinklad
överarm, utmärkt proportioner, mycket goda vinklar bak, utmärkt bredd i bakstället, rör sig med lång effektiva steg, håller
sina linjer väl i rörelse, välpresenterad. Ruovesi 17.04. Markku Santamäki. JUN ERI 2. Sopivan kokoinen, täyteläinen
kaunis pää, hyvä runko ja raajat, oikea ylälinja, runko hieman rullaa, esitetään hyvässä näyttelykunnossa. Lohja 4.6. Paula
Rekiranta. JUN ERI 1 PN 3. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, kaunis narttumainen
pää, hyvä ilme ja korvat, hyvä kaula ja lavat, ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät takakulmaukset, kaunis
karvapeite, yhdensuuntaiset liikkeet. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN EH 4. Mycket elegant, välbalanserad,
välformat huvud, sätt uttryck, önskar lite torrare läppar och halsskinn, tillräckligt hals, brant skuldra, bra förbröst, bra
benstomme, bra kropp, stark länd, tillräckligt bak, något brant kors, utmärkt pälskvalitet, ej i bästa kroppskondition i dag,
rör sig väl bak, måste stabilisera sig fram, utmärkt temperament. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. JUN ERI 3. Happy blue
roan, a little long in back, sufficient bone, well let down in hock, needs some forechest. Salo 8.7. Leila Kärkäs. JUN ERI 1.
Erinomainen kokonaisuus, otsapenger saisi olla selväpiirteisempi, muuten hyvä pää ja ilme, hyvä runko ja eturinta, kaunis
kaula ja ylälinja, hyvä rakenne ja luusto, hyvä karvanlaatu, etutassujen trimmaus jäänyt vähän kesken, miellyttävä luonne.
Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. JUN ERI 1 PN 3. 1-vuotias, hyvin kehittynyt narttu, hyvä raajojen korkeus ja oikeat
rungon mittasuhteet, kaunis profiili seistessä, oikeat pään linjat ja voimakkuus, kauniit silmät ja ilme, hieman
alaskiinnittyneet korvat, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, hyvä lanne ja lantio,
erinomainen luusto, hyvät suorat raajat, hyvä matala kinner, normaalit liikkeet, hyvä karvanlaatu, joskaan ei parhaassa
karvassa tänään, kiva luonne. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. JUN ERI 1 PN 4. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin
liikkuva nuori narttu, melko hyvä pään profiili, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, ikäisekseen varsin hyvä runko,
riittävät takakulmaukset, hyvä turkin laatu, miellyttävä luonne. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. JUN EH 3.
Hyväluustoinen sopivankokoinen juniorinarttu, hyvä pää, kaula ja selkä, oikea-asentoiset sopivasti kulmautuneet raajat,
liikkuu hyvin, mahan alta puuttuva hapsutus häiritsee kokonaisuutta. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI.
Good proportions, nice head, too much skin on the throat, quite good front, quite good angulations, good ribcage, quite good
loins and croup, moves well.
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 21.-22.1. Hans Lehtinen. NUO ERI 2. Kaunis kokonaisuus, erinomainen rungon malli, kauniit
mittasuhteet, jalo pää, hieman loiva otsapenger, hyvät raajat, tyylikäs ylälinja ja takaosa, esiintyy uimapukukierroksella!
Erittäin kauniit sivuliikkeet. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO EH. Well presented blue, balanced
head, well boned legs and neat feet, well sprung ribs, short coupled, well angulated quarters, on the move she seemed too
loose in front, rear movement is ok. Lohja 4.6. Paula Rekiranta. AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat rungon
mittasuhteet, hyvä pään malli, otsapenger saisi olla selvempi, riittävä kaula, hyvä ylälinja, hieman pystyt lavat, hyvä
rintakehä, hieman kapea reisi, hyvä takakulmaukset, oikea turkin laatu, mutta karva ei parhaimmillaan tänään, liikkuu
laiskasti. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. AVO ERI 4. Blue roan that needs a little more merry attitude, good coat
condition, satisfactory rib, could be shorter back, and moving around does not cover the ground with sufficient reach.
Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. AVO ERI 1 PN 3 VA-SERT. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin liikkuva narttu,
kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja otsapenger hieman voimakkaampi, hyvin kulmautunut edestä
ja takaa, hyvä runko, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin, hyvä luonne.
FINEMOON HUNGRY FOR LOVE 18340/04 synt. 21.2.2004 i. Fin Mva Dk Mva EstV-01 Kans Mva Est Mva V-01 V02 Mva (N) N Mva V-03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. AVO ERI 1 PN 3 VA-SERT. Tyylikäs, hyvän kokoinen narttu, hyvä pää,
erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja turkki, esiintyy iloisesti, erinomaiset liikkeet. Hämeenlinna 27.8.
Tarja Hovila. AVO ERI 2. Hyvin tyylikäs, kaunislinjainen narttu, erinomaista tyyppiä, feminiininen erittäin kaunis pää
jossa miellyttävä ilme, toivoisin aavistuksen korkeammat eturaajat, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, runko ja luusto,
hyvinkulmautunut, kaunis turkki, liikkuu vaivattomasti, miellyttävä luonne. Eckerö 23.-24.9. Yvonne Meintjes, EteläAfrikka. AVO ERI 1 PN 3 VA-SERT VACA. This bitch is a little long in body, however very nice type, lips could be
much thighter, little too much flew, eyerims could be tighter, holds her topline well on the move, very merry disposition,
appears to be very sound. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. AVO ERI 1 PN 1 SERT VSP. Tasapainoinen,
erinomaista tyyppiä oleva pieni narttu, viehättävä oikeanmallinen nartun pää, erinomainen kaula ja ylälinja, tasapainoisesti
kulmautunut, riittävä luuston vahvuus, erinomainen runko, mutta hieman pitkä lanneosa, erittäin matkaavoittavat
lennokkaat liikkeet, erinomainen turkki ja luonne, hyvin tyylikäs kokonaisuus.
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: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. VET ERI 4. Happy blue bitch, looks well for her 13 years, good
rib & quarters & sturdy legs & feet, moves well covering the ground & obviously enjoying her day, well handled. Helsinki
15.7. Merja Järnstedt. VET ERI 1 ROP-vet. Hurmaava vanha rouva, joka on ikäisekseen erinomaisessa kunnossa,
sopusuhtainen ja hyvärakenteinen, liikkuu ja esiintyy erinomaisesti, hyvin iloinen. Raisio 13.8. Lena Eskills. VET EH 2.
13-årig veteran tik som ännu visar sig med bra attityd, feminint huvud där åldern redan satt sine spår, vänster ögon rinner

något, insjunken över nospartiet, något brant skuldra, bra volym i bröstkorgen, bra rygg och kors, välmusklad, pälsen av
korrekt kvalitet, rör sig piggt och glatt med bra steg, något stelt fram. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. VET EH 1.
Vielä varsin pirteässä kunnossa oleva 13-vuotias narttu, joka nauttii kehässä olosta silminnähden, pää jo melko kuivunut,
hyvä kaula, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, vankka runko, liikkuu hyvin taka, edestä jo löysästi.
FINEMOON TINY LOVE 24243/97 s.22.11.1996 i. Carrier Exciting Dream e. Finemoon Imagination kasv. Hanna
Nyman
Näyttelyt: Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. VET ERI 1 VSP-vet. Iloisesti esiintyvä, virkeä veteraani, kaunis ilmeikäs pää,
vahva selkä, tilava rintakehä, oikea-asentoiset raajat, liikkuu hyvin.
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 21.-22.1 Hans Lehtinen. VAL ERI 4. Erittäin hyvä rakenteinen narttu, jolla kauniit mittasuhteet,
kaunispiirteinen pää, erinomainen runko, ylälinja, seisoo hyvin raajoillaan, vetävä askel, turhan leveä edestä. Raisio 13.8.
Lena Eskills. VAL ERI 1 PN 1 VSP. Feminin tik av utmärkt storlek, typ & proportioner, visar sig med stil & elegans,
feminint huvud med korrekta linjer, korrekt bett, bra läpp linje, välvinklad runt om, bra nacke, rygg, kors, ber volym i
bröstkorgen, rör sig med utmärkt attityd & steg från alla hall, trevligt temperament. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen.
VAL ERI 1 PN 1 ROP RYP2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, kauniisti liikkuva narttu, hyvä pää ja kaula, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, kaunis turkki.
FINNSTONE´S COLLECTING GOLD 10287/04 s. 23.10.2003 i. Vitahotellets Aragon e. Margate Take Your Pick kasv.
Pia Heikkinen
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. AVO EH. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, sievä
pää, mutta kuono-osa saisi olla vaikuttavampi, sopusuhtainen luusto ja hyvät raajojen kulmaukset, tasapainoiset liikkeet.
FINNSTONE’S ETERNITY 14893/05 s. 29.12.2004 i. Isbahan’s Luxury Look e. Merazure Perfect Dream kasv. Pia
Heikkinen
Näyttelyt: Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää, joskin aavistuksen pyöreä kallo,
hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, luusto voisi olla asteen vahvempi, ikäisekseen riittävä runko, jonka
tulee vielä pyöristyä, voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä, miellyttävä luonne. Haukipudas 4.6. Marianne HolmHansen, Tanska. JUN H. 17 months, feminine, a little wide in skull, good eye, good neck, but needs angulation front and
back and depth of body, well set tail, stands four square, moves with drive, not in her best coat. Sotkamo 13.8. Vera
Smirnova,Viro. NUO H. Hyvän tyyppinen, vahvaluinen narttu, hieman urosmainen pää, toivoisin pidemmän kaulan, vahva
selkä, hyvä runko, etuasentoiset lavat, riittävät takakulmaukset, hyvä karva, ahtaat ja löysät takaliikkeet.
FINNSTONE’S FANTASTIC FIGURE 42015/05 s. 30.5.2005 i. Fin&Est Mva BaltV-03 Claramand For Sure e.
Finnstone’s Black Velvet om. Pia Heikkinen
Näyttelyt: Tuusjärvi 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: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. AVO ERI 1 PN 1 ROP RYP 3 CACIB. Kaunis, punainen narttu,
ihastuttava pää, kaunis kallo, erinomainen runko, seisoo ja liikkuu niin kuin pitääkin! Erittäin kauniit ääriviivat. Ruovesi
17.04. Markku Santamäki. AVO ERI 1 PN 1 VSP. Erittäin hyvät mittasuhteet ja linjat. Kaunis pää. Hyvä luusto ja
raajojen kulmaukset. Oikea rintakehän muoto. Näyttävät liikkeet. Käyttäytyy ja esitetään hyvin. Rauma 20.05. Jorma
Silta. AVO ERI 1 PN 2. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, kaulanalusnahkaa, hyvä selkä, voimakas,
oikeasentoinen rintakehä, raajoissa ei huomauttamista, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, IsoBritannia. AVO ERI 4. Well made balanced gold, feminine head kind expression, reachy neck, well boned legs, deep chest,
shor coupled, good width of thigh, moved well. Helsinki 9.-11.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO ERI 4. Mycket elegant,
välbalanserad tik, mycket vackert uttryck, önskar mera utfyllt nosparti, bra hals, god harmoni i vinkling fram och bak,
utmärkt förbröst, önskar mer benstomme till sin storlek, bra kropp, stark länd, mycket vacker päls, stark rygg, utmärkt bak,
behöver bli stabilare fram, utmärkt resning. Tampere 10.06. Ligita Zake, Latvia. AVO ERI 1 PN 1 VSP. Nice type, very
well balanced excellent type of head and expression, excellent topline, great volume of body, very well angulated, moves
well, excellent temperament. Pori 1.-2.7. Virginia Lyne, Kanada. AVO ERI 1 PN 2. Lovely headed compact gold bitch,
expression feminine and soft, she has width through her hindquarters, overall excellent type and unfortunately is moving a
little naughtily so she is pulling out of line. Köyliö 17.09. Vera Smirnova,Viro. AVO ERI 1 PN 1 ROP RYP2.
Erinomainen tyyppi, sopiva koko, erinomainen luusto, kaunis pää, kaunis ylälinja, erinomainen eturinta & rintakehä, hyvä
takaosa, hyvät kulmaukset, reippaat liikkeet. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. AVO ERI 3. 5 years, excellent in type and
size, a bit too much skin in the throat, correct bite, strong back, excellent angulations, good feet, moves very well with
typical happy tail. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO ERI. Good outline & general make & shape,
feminine head, fair neck & shoulders, good shape to bone, good ribcage, loin & hindquarters, correct set on of tail, excellent
coat & feathers, sound mover. Seinäjoki 4. - 5.11. Ritva Raita. AVO ERI 3. Sopusuhtainen narttu, joka liikkuu hyvin, hyvä
ilmeikäs pää, hyvä purenta, normaalit kulmaukset edestä ja takaa, liikkuu kaikinpuolin hyvin, hiven kookas. Helsinki 09.12.
Christian Vantu, Romania. AVO ERI. Beautiful head, should have less skin on throat, very nice shape, medium
angulations, good ribcage, quite good loins and croup, very elegant neck and topline, moves well.
FLYERS BABY DOLL 42443/01 s. 16.07.2001 i. Norvale Whizz Kid e. Flyers Xtra Proof kasv. Paula Saarinen

Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Typy feminine gold, sweetest of heads, melting
expression, reachy neck, good forechest, well laid shoulders, feet could be smaller, big ribs, deep chest, good width of thigh,
rounded quarters, moved soundly, well presented. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova,Viro. AVO ERI 1 PN 2. Erinomainen
tyyppi, hyvä koko ja luusto, erinomainen runko, hyvät raajat, hyvä takaosa & karva, tehokkaat liikkeet. Hyvinkää 21.10.
Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO EH. Sweet head, eye & expression, correct head carriage, good neck & forehand,
feet a little open, excellent ribcage, good turn of hindquarters, correct set on & carriage of tail, topline a little slack.
FLYERS BALLERINA EJ44265/05 s. 23.3.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Est Jmva Flyers Knapweed kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Tampere 18.-19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Feminint välskuret huvud under utveckling,
utmärkt hals, goda vinklar runtom, tillräckligt utvecklad bröstkorg, utmärkt kors, tillräcklig benstomme, rör sig parallelt
med mycket god steglängd, håller sin rygglinje, utmärkt i rörelse, utmärkt pälskvalitet och temperament. Ruovesi 17.04.
Markku Santamäki. JUN EH. Hyvän kokoinen, miellyttäväilmeinen, sukupuolileima selvä, hyvä kaula ja ylälinja,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, tosin olkavarret voisivat olla viistommat, käyttäytyy hyvin, reippaat liikkeet. Helsinki
20.-21.5. Leila Kärkäs. JUN ERI 1 PN 4 SERT ROP-juniori. Erinomainen kokonaisuus, kaunisilmeinen muuten hyvä pää
mutta otsaluut vielä korostuneet, ikäisekseen hyvä runko ja eturinta, tasapainoiset sopivat kulmaukset, hyvä häntä, hyvät
liikkeet, erinomainen karva, miellyttävä luonne. Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. JUN ERI 1 PN 3. Erinomainen
tyyppi, sievä feminiininen kokonaisuus, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvin kehittynyt eturinta, hyvä
luusto ja käpälät, erinomainen runko, tasapainoisesti kulmautunut, kaunis siluetti seistessä, liikkuu hyvällä askeleella.
Järvenpää 28.05. Tina Sulce, Latvia. JUN ERI 2. Nice type, good head, good reach of neck, correct eye & ear, straight
topline, good angulation front & rear, nice coat, good temperament, free movement. Toijala 3.6. Markku Santamäki. JUN
ERI 1 PN 2 VASERT. Mittasuhteiltaan oikein rakentunut, kaunisilmeinen, erittäin kaunis huulilinja, vahva luusto ja hyvä
rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkin laatu. Mänttä 4.6. Teija Poikolainen-Däuber. JUN EH 1. Hyvä
tyyppi ja koko, hyvä pää ja ilme, lyhyt kaula, etuasentoiset lavat, hyvä vahva runko ja luusto, hyvä selkä, riittävät
takakulmaukset, liikkuu hyvin. Tampere 10.06. Ligita Zake, Latvia. JUN ERI 3. Correct type and balance, nice feminine
head, is parallel lines enough, excellent expression, strong enough topline, good volume of body, very well angulated but a
bit short upperarm, correct movement, excellent temperament. Forssa 18.6. Paula Heikkinen-Lehkonen. JUN EH 1. Pieni
sievä narttu, lyhyt tiivis runko, pää saisi olla pitempi ja voimakkaampi, pitkä kaula, raajojen kulmaukset voisivat olla
voimakkaammat, osittain vielä pentukarvassa, esiintyy iloisesti, koko olemus on vielä kovin pentumainen. Lammi 22.7.
Markku Santamäki. JUN ERI 1 PN 4. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä täyteläinen pää, hieman takaluisu
kallo, eturinta voisi olla voimakkaampi ja olkavarret viistommat, hyvä luusto, vahva runko, oikea-asentoinen lantio, erittäin
hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin, hyvin laitettu karvapeite. Seinäjoki 29.7. Markku Santamäki. NUO EH 2.
Sopivan kokoinen, viehättävä ilmeinen, jonkin verran takaluisu kallo-osa, vahva hyvä luusto, hyvin kulmautuneet raajat,
melko voimakkaasti kaareutuneet kylkiluut, voisi ”kantaa” itsensä paremmin, tällä hetkellä pehmeä turkin laatu. Vesilahti
6.8. Vera Smirnova, Viro. NUO ERI 1 PN 4. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, vielä pentumainen, hyvä luusto, kaunis pää ja
ilme, vahva selkä, ikäisekseen erinomainen runko, hyvä takaosa, hyvät liikkeet. Seinäjoki 4. - 5.11. Ritva Raita. NUO ERI
1. Erinomainen, hiven pitkä narttu, jolla hyvä ilmeikäs pää, hyvä purenta, hyvin kulmautunut edestä, mutta takaa saisi olla
enemmän, askel vetävämpi, esitetään erinomaisessa kunnossa ja erinomaisesti. Jyväskylä 18.-19.11. David Wong,
Australia. NUO ERI 2. Lovely type, nice head & eye, very balanced in body, good quarters, very sound on the move.
FLYERS CALL ME HOOLIGAN 45215/05 s. 3.5.2005 i. Astrawin Action Man e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Vesilahti 6.8. Vera Smirnova,Viro. JUN EH 2. Erittäin hyvä tyyppi, riittävä luusto, kaunis narttumainen pää,
hyvä ylälinja, eturintaa saisi olla enemmän, hyvä rintakehä, hyvät raajat, tehokkaat liikkeet. Köyliö 17.09. Vera
Smirnova,Viro. JUN ERI 1 PN 3 SERT. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu, kaunis pää, pehmeä ilme, sopiva
luusto, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, hyvä turkki,
liikkuu hyvin. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. NUO ERI 2. Clean head with lovely eye and expression,
forehand a little upright, good legs, ribcage still developing, strong loin, well turned hindquarters, correct set on of tail,
sound mover.Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. NUO ERI 3. Quite good proportions, nice expression, good front,
should have longer upperarm, quite good ribcage and loins, medium angulations, not in the best coat-condition, excellent
movement.
FLYERS CHESS 45216/05 s. 3.5.2005 i. Astrawin Action Man e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Rauma 20.05. Jorma Silta. JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, hieman pulskassa kunnossa esitetty narttu,
kaunis nartun pää, aavistus löysyyttä alaluomissa, hyvä selkä, valmis, hyvä rintakehä, vahva luusto, riittävä olkavarsi, hyvät
takakulmaukset, kaunis turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet. Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. JUN ERI 2. Erinomainen
tyyppi, miellyttävä pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, hyvin kehittynyt runko, hyvä luusto, hieman
kinnerahdas seistessä, oikeat rungon mittasuhteet, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis turkki. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer,
Iso-Britannia. JUN EH. Well balanced black bitch, sweetest of heads, tight dark eyes, deep chest, well boned legs and well
sprung ribs, short coupled, sweeping stifles, moved well. Tampere 10.06. Ligita Zake, Latvia. JUN ERI 1 PN 4. Good
type and balance, excellent type if gead, correct expression, good topline, excellent volume of body, very well angulated,
enough temperament. Pori 2.7. Virginia Lyne Kanada. JUN ERI 2. Correct size black bitch with a pretty head and big rib,
somewhat weak behind, showing a little cow hocking, excellent forechest.
FLYERS CLEOPATRA 32033/05 s. 28.4.2005 i. Fin Mva Flyers Kick Back e. Flyers Mary Poppins kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Ruovesi 17.04. Markku Santamäki. JUN EH. Sopivan kokoinen, narttumainen, viehättävä ilme, alaleuka voisi
olla voimakkaampi, hyvä ylälinja, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa,
liikkuu ja käyttäytyy hyvin.

FLYERS DREAM COME TRUE 13018/06 s. 17.7.2005 i. Kans&Fin&Est Mva BaltV-98 Riksweet San Migvel e. Flyers
Question kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Köyliö 17.09. Vera Smirnova,Viro. JUN EH 3. Hyväntyyppinen sopivankokoinen, vahva luusto, narttumainen
pää, kaunis ilme, vahva selkä, hieman etuasentoiset lavat, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, haluaisin enemmän kulmia
eteen ja taakse, kaunis turkki, ahtaat takaliikkeet, hyvät sivulta. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. JUN H. Tänään ilmavan
kuvan antava juniorinarttu, jalo pää, eturintaa saisi olla enemmän, vahva selkä, matala rintakehä, oikea-asentoiset niukasti
kulmautuneet takaraajat, hieman luisu lantio, normaalit, iloiset liikkeet.
FLYERS E’ADORABILE 31335/06 s. 4.8.2005 i. Flyers Tan Roamer e. Leavenworth None The Less kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Köyliö 17.09. Vera Smirnova,Viro. JUN EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, pienehkö narttu, jolla hyvät
mittasuhteet, riittävä luusto, kaunis pää, hyvä ylälinja, hyvä eturinta, kyynärpäät hieman ulkokierteiset, riittävät kulmaukset,
liikkuu hyvin. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN H. Sweet eye & expression, foreface a little short,
would prefer more angulation to forehand, fair ribs & loin, good topline & coat, movement erratic, a little small for my
taste.
FLYERS FANNY TAN 29553/02 s.11.5.2002 i. Roamer’s Chocolate Heart e. Flyers Zz Top kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. KÄY EH 1.Square, very correct proportions of the body, some woolly
coat, excellent body substance, enough angulations, I’d like a better skull, should move much better. Kuopio 5.8. Annukka
Paloheimo. KÄY ERI 1 VA-SERT. Hyvät mittasuhteet, hieman siro pää runkoon nähden, hyvä purenta, tan-merkit voisivat
olla puhtaammat, hyvä eturinta, vahva rintakehä, saisi olla voimakkaammin kulmautunut takaa, hyvin hoidettu karva,
hieman pehmeät välikämmenet, liikkuu helteestä huolimatta pirteästi, mutta etuliike saisi olla pidempää, kauniisti esitetty.
Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. KÄY ERI 1. Excellent temperament and showmanship, excellent bite, needs
more hindquarter angulation.
FLYERS HARD ROCK ANGEL 41947/06 s. 30.3.2006 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Soul Sister kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas ja hyvin kehittynyt
narttupentu, erittäin kaunis, feminiininen pää, jossa hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinjam erinomainen rintakehä ja rungon
mittasuhteet, vahva luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu normaalisti, mutta kaipaa vielä hieman vauhtia menoon, erittäin
lupaava, hyvä luonne. Seinäjoki 05.11. Ritva Raita. PEN 2. Sopusuhtainen erinomaisesti liikkuva narttu, hyvä pää, mutta
vähän kapea epätasainen purenta, kaula saisi olla ryhdikkäämpi, hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa ja liikkuu kaikin
puolin hyvin. Jyväskylä 18.-19.11. Carlos Fernandez Renau, Espanja. PEN 3 KP. Nice feminine bitch, I like her
movement and overall type, she is feminine, very compact. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. PEN 1 KP ROP-pentu.
Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttupentu, kaunis ilmeikäs pää, hyvä selkä ja kaula, tilava rintakehä, hyvät raajat ja liikkeet,
kaunis turkki.
FLYERS IN-NOVATION 35933/06 s. 21.4.2004 i. Flyers Tan Legacy e. Flyers Yes I’m Tan kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEN 4 KP. Voimakasrakenteinen, erittän hyvän tyyppinen narttupentu, jolla
hyvä pää ja ilme, erinomainen ylälinja, vankka runko ja luusto, hieman etuasentoinen lapa ja olkavarsi, hyvät takakulmat,
antaa vielä hieman pitkärunkoisen vaikutelman, hyvä luonne, kaipaa vielä hieman harjoitusta, normaalit liikkeet.
FLYERS JUVENILE 17443/03 . 09.02.2003 i. N & S Mva Caperhill Missing Link e. Flyers Yo-Yo kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Järvenpää 28.05. Tina Sulce, Latvia. AVO ERI 3. Good type, size and proportions, good head, correct ear &
eye, she is a little bit afraid, straight topline, good angulation front and rear, correct movement. Kellokoski 3.6. Lesley
Spencer, Iso-Britannia. AVO EH. Well balanced gold shown in hard condition, balanced head, adequate neck, lack in
length in upperarm, well sprung ribs, short coupled, strong well muscled quarters, moved soundly. Tuuri 17.-18.6 Merja
Ylhäinen. AVO EH. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis hyvänmallinen pää, jossa oikea pituus
ja ilme, hyvä kaula, lyhyt pysty olkavarsi, erinomainen runko, hyvä vahva lanne, lyhyt lantio, hyvin kulmautunut takaa,
erinomainen luusto, kyynärpäät työntyvät runkoon, hyvät tiiviit käpälät, tulisi liikkua pidemmällä askeleella, kiva luonne.
Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. AVO ERI 3. Happy gold bitch with a pretty head, good bone and good rib, a little long
in hock and a little short in upper arm. Malax 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. AVO ERI 1. Bra huvud och uttryck,
välkroppad med bra vinklar, mycket bra överlinje, bra bredd på lären, passande benstomme, bra tassar, pälsen utan
anmärkning, utmärkta rörelser. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. AVO EH. Hyväntyyppinen kookas narttu, kuonon ja
kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja otsapenger voimakkaampi, lyhyt kaula, etuasentoiset lavat, hyvät
rungon mittasuhteet, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin. Hyvinkää 17.9. Marjo Jaakkola. AVO EH 1. Miellyttävä pää
ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, sopiva luusto, hyvät rungon mittasuhteet, riittävä rungon
syvyys, voisi liikkua hieman ulottuvammalla etuaskeleella, rauhallinen luonne.
FLYERS KNAPWEED 33984/03 s. 11.04.2003 i. N & S Mva Caperhill Missing Link e. Flyers All Right kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Ruovesi 17.04. Markku Santamäki. AVO ERI 2 PN SERT. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan
erittäin hyvä, hyvä pää, hieman syvällä olevat silmät, näyttävä kaula, hyvä runko ja raajat, erinomaiset liikkeet. Rauma
20.05. Jorma Silta. AVO ERI 2 PN 3 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, hieman voimakaskuonoinen narttu, hyvä kaula ja
selkä, oikea-asentoinen rinta, vahvaluustoiset riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä turkki ja luonne, kauniit liikkeet.
FLYERS LOVESICK 31172/03 s 16.5.2003. i. Roamer´s Chocolate Heart e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula Saarinen

Näyttelyt: Seinäjoki 4. - 5.11. Ritva Raita. KÄY ERI. Erittäin hyvin liikkuva, vankka narttu, kannattaa laihduttaa,
erinomainen ilmeikäs pää, mutta kapea purenta, normaalit kulmaukset, liikkuu hyvin. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto.
KÄY EH. Hyväluustoinen, voimakasrunkoinen narttu, hyvä pää, hieman turpea kaula, vahva selkä, tilava rintakehä, tänään
hieman pulskassa kunnossa, polvikulmia saisi olla enemmän, riittävän pitkä askel.
Spanieleiden taipumuskoe
KOVJOKI 8.7.2006
HEISKARI JAANA
SPA1
Toko:
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21.6.2006
KURTTI JUHA
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FLYERS MARY POPPINS 36645/03 s. 18.6.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Able-To-Win kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Ruovesi 17.04. Markku Santamäki. AVO EH. Sopivankokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, hieman
kevytrakenteinen, hyvä pää, eturinta saisi olla voimakkaampi ja rintakehä laajempi, hyvät raajojen kulmaukset, tasapainoiset
liikkeet.
Spanieleiden taipumuskoe
RUOVESI 2.9.2006
SALOKANTO KIRSI
SPA1
FLYERS ONE TO PLAY 10936/04 s. 19.7.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Zz Top kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. AVO EH 3. Mycket vackert huvud och uttryck, utmärkt hals,
välmarkerad bröstben, mycket god överarmsvinkel, bröstkorgen kunde vara bredare i sin nedre del, i övrigt välformad, en
aning fallande kors, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, rör sig med mycket bra steglängd och rygglinje, snygg helhet.
Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. AVO EH. Rungon mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, hyvä ilmeikäs pää, näyttävä
kaula, ehkä hieman liiankin laaja rintakehä, lantio-osa voisi olla suorempi ja olkavarret viistommat, liikkuu reippaasti,
käyttäytyy luottavaisesti. Hämeenlinna 27.08. Tarja Hovila. AVO EH 4. Erittäin hyväntyyppinen feminiininen narttu jolla
hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, turhan niukat etukulmaukset, erittäin hyvä runko, sopiva luusto,
voimakkaat takakulmaukset, hieman pehmeälaatuinen runsas turkki, vetävä askel, mutta monimutkaiset etuliikkeet,
oikealaatuinen turkki, esitetään hyvin.
FLYERS PRICILLA ME 30000/00 s.17.05.2000 i. Roamer’s Tan Toffee e. Usemade Oh It’s Me kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. AVO EH. Erittäin hyvän tyyppinen, sievä pää ja hyvä ilme, purenta saisi
olla leikkaavampi, kaunis kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, riittävät kulmaukset, aavistuksen luisi lantio,
polvikulma voisi olla selvempi, liikkuu hyvällä askeleella. Tampere 10.06. Ligita Zake, Latvia. AVO ERI 2. Correct type
and proportions, nice feminine head, correct lines of head, straight topline, good volume of body, very well angulated,
correct movements. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. AVO EH 4. Kookas narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet,
sukupuolileima saisi olla parempi, hyvänmallinen pää, jossa oikea pituus, hyvät silmät ja ilme, hyvä kaula, pysty olkavarsi,
hyvä rinnan syvyys ja pituus, sopivat takakulmaukset, hyvä lantio, selkä saisi olla kiinteämpi, koko on sopiva luustoon,
normaalit liikkeet, mutta hieman ahdas edestä, miellyttävä käytös. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. AVO EH 3. Erittäin
hyvä tyyppi ja mittasuhteet, hyvänmallinen pää jossa otsapenger voisi olla hieman selvempi, hyvä kaula, hieman niukasti
kulmautunut edestä, erittäin hyvä eturinta ja luusto, hyvä runko, runsas hyvälaatuinen turkki, hieman lyhyt jyrkkä lantio,
hyvinkulmautunut takaosa, liikkuu edestä löysästi, hyvä askelpituus, miellyttävä luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis,
Iso-Britannia. AVO EH. Well balanced head, gentle eye & expression, good neck & shoulders, upperarm a little short, well
sprung ribcage, good loin & turn of hindquarters, up to size for me, movement a bit erratic. Seinäjoki 4. - 5.11. Ritva
Raita. AVO EH. Voimakas hiven pitkä narttu, hiven voimakas kallo, mutta hyvin kapea hyvin epätasainen purenta,
normaalit kulmaukset, liikkuu hyvin. Jyväskylä 18.-19.11. David Wong, Australia. AVO EH. Type ok, neck could be
better placed, nice quarters & sound movement, but her bite isn’t correct. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. AVO ERI 3.
Mittasuhteiltaan oikea, hieman kookas narttu, hyvä pää, pitkä kaula, vahva selkä, riittävästi rintakehää, oikea-asentoiset
raajat, hieman litteät tassut, liikkuu hyvin.
FLYERS QUESTION 10928/04 s. 20.10.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI 3. Short cobby typy red, sweetest of head and
expression, reachy neck, well placed shoulders, good bone, cat like feet, well sprung ribs, deep body, short coupled, well
rounded quarters, good bend of stifle, moved well, presented in good condition. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, IsoBritannia. AVO ERI 2. Excellent type, make and shape, feminine head, sweet eye and expression, correct head carriage,
neck and forehand, excellent ribcage and body, strong loin, well turned hindquarters, sound stylish mover, correct coat and
feathers. Jyväskylä 18.-19.11. David Wong, Australia. AVO EH 4. Nicely balanced in body, good head, neck and
shoulder, good topline, allthrough sound behind on the move but not sure in the show ring, that’s why only very good.
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: Vesilahti 6.8. Vera Smirnova,Viro. AVO ERI 2 PN3. Erinomainen tyyppi, sopivan kokoinen, hyvä luusto,
hyvät mittasuhteet, erinomainen runko, hyvät raajat, hyvä takaosa, hieman ahtaat takaliikkeet ja hyvät sivulta. Oulu 7.10.
Rita Reyniers, Belgia. AVO ERI 1 PN 1 SERT CACIB VSP. 3 years, excellent type, good size, good bite and expression,
excellent angulations, nice brisket, I prefer a bit more forechest, cat like feet, good coat, moves typically with happy tail.
Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO ERI 1 PN 3 VA-SERT. Feminine well made head, lovely eye &
expression, correct head carriage, neck & forehand construction, well boned legs, correct ribcage, strong loin, good turn of
hindquarters, excellent tail, sound merry mover with good gait & stride. Seinäjoki 4. - 5.11. Ritva Raita. AVO ERI 2 PN 2
VA-SERT VACA. Sopusuhtainen, erinomaista tyyppiä oleva narttu, erinomainen ilmeikäs pää, hyvä purenta, hyvä ryhti,

ylälinja, hiven pystyt olkavarret, hieman epätasaiset etuliikkeet, mutta erinomaiset takaliikkeet, esitetään erinomaisessa
kunnossa. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI. Good proportion, nice feminine expression, good front,
quite good ribcage, quite good loins, should have stronger croup, very good temperament, elegant neck and topline, very
good movement.
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: Tuusjärvi 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 XTRA TAN-NING 41890/00 s. 08.10.2000 i. Fin & Est & Lv Mva Amberway Expectation e. Flyers Nice Tanning kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. AVO EH 4. Good type, size & proportions, missing teeth in bite
(accident), correct ear & eye, good head & neck, a little bit short upper arm, good angulation, a little bit wavy coat, correct
movement. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO EH. Black and tan with lots of substance, balanced head,
adequate neck, well boned legs, deep body, well muscled quarters, moved soundly, bit too big for me. Tuuri 17.-18.6. Rune
Fagerström. AVO EH. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, hyvänmallinen pää, hyvä kuono-osa, hyvät silmät
ja ilme, kaunis kaula, riittävä eturinta, lyhyt pysty olkavarsi, erinomainen runko, hyvä lantio, oikeat takakulmaukset, hyvä
luusto, raajat ja käpälät, ylälinja saisi olla parempi, liikkuu nyt takakorkeasti, normaalit liikkeet, kiva luonne. Pori 2.7.
Virginia Lyne, Kanada. AVO EH. Black and tan in somewhat tough condition in her coat, big rib, well marked, moves
higher in the rear than in the front on the go round, a little long in hock. Malax 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. AVO H.
Platt välformat huvud, något framskjuten i skuldran, bra bröstkorg, sjunker något i skuldran, bra ben och tassar, acceptabla
vinklar bak, markerat förbröst, saknar några tänder, parallella rörelser och bak borde ha stramare överlinje. Tervakoski 2.9.
Annaliisa Heikkinen. AVO H. Hyväntyyppinen kookkaanpuoleinen narttu, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla
yhdensuuntaisemmat ja otsapenger selvempi, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, ylälinja saisi olla suorempi,
saisi liikkua pidemmällä askeleella. Hyvinkää 17.9. Marjo Jaakkola. AVO EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, oikeat pään
mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, riittävä luusto, kohtalaisesti kulmautunut, liikkuu melko
hyvällä askeleella, rauhallinen luonne.
FLYERS YAM-YAM TAN 51873/04 s. 7.9.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Flyers Fanny Tan kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Joensuu 27.5. Theo Leenen, Belgia. NUO ERI 2. 20 months old, well balanced, nice feminine head, eyes
enough dark, scissor bite, good neck, shoulder & topline, strong body, well angulated, correct coat, good bone & feet, feet
turn out, good coat, moves well. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. NUO EH 2. Good type but outline should be better,
especially on the top, good length of the head, but the line of the skull should be more parallel with the line of the muzzle,
enough angulations, front should be better, moves ok. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. NUO EH 2. Hieman pitkä,
hyväluustoinen, hieman luisu lantio ja niukat takakulmat, kaunis ilme, sopusuhtainen pää, hyvä purenta, eturinta saa vielä
kehittyä, melko pysty olkavarsi, hyvänlaatuinen hyvin hoidettu karva, miellyttävä luonne, rintakehä ja koko koira saa
kehittyä rauhassa, kauniisti esitetty. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. NUO EH 1. Very feminine, very nice head,
I’d like her with more substance and shorter body.
FLYERS ZAZAGABOR 33801/05 s. 26.2.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. JUN ERI 1. 13 months old red bitch of excellent type, feminine
head, a bit round in skull, nice dark eyes, scissor bite, good neck, well laid back shoulder, enough forechest for age, short
well developed body, a bit sloping loin, good hindangulations, good coat, free and happy mover, a bit short step in front,
well presented. Hamina 13.05. Boris Spoljaric, Kroatia. JUN ERI 1. 15 Monaten, Gebiss korrekt, Kopflinie gut, Ohren sind
gut angesetzt, gute Winkelungen, gute Bewegungen. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. JUN ERI 1 PN 3. Elegant bitch,
nice head, correct ear and eye, good reach of neck, straight topline, deep chest, good angulation front and rear, nice
temperament, free movement. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN ERI 1. Well balanced golden bitch,
feminine head, melting expression, adequate neck, would like longer upper arm, lots of substance, moved well using her
quarters, very happy on the move, good width on rear. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. JUN ERI 1 PN 3 SERT. Pretty
gold bitch, sound, short back and good neck, needs to develop some forechest and does not have as much muzzle as I would
like, overall balanced and merry. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. JUN ERI 1. Nice young bitch, compact body, head long
enough with correct lines, excellent type, strong topline, good volume of body, moderate angulation in front, correct behind,
moves well, excellent temperament. Lammi 22.7. Markku Santamäki. JUN ERI 1 PN 3. Erittäin hyvät mittasuhteet,
täyteläinen pää, erinomainen kuono-osa, hiemat korkeat otsaluut, näyttävä ylälinja, hyvä luusto, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, hyvät nuoren koiran liikkeet, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti, hyvä turkin laatu. Kotka 30.7.
Dianne Besoff, Australia. JUN ERI 1 PN 4 VA-SERT. Femininen, young female of good quality, size, substance,
displaying of all attributes of cocker, well boned, strong compact for good coat for age, smart on lead when settled. Köyliö
17.09. Vera Smirnova,Viro. NUO ERI 1 PN 4 VA-SERT. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen narttu, jolla hyvä
luusto, kaunis pää, hyvä kaula, vahva selkä, hyvä eturinta & rintakehä, hyvät etu- ja takakulmaukset, kaunis turkki, hyvät
liikkeet. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. NUO ERI 3. Feminine head, lovely dark eye, excellent head
carriage, forehand a little upright, excellent legs & feet, well made ribcage, powerful loin, good hindquarters & set on of
tail, sound mover. Jyväskylä 18.-19.11. David Wong, Australia. NUO ERI 1 PN 3 VA-SERT. Nice type, good head &
eye, balanced body, good topline, very well handled, a sound bitch. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. NUO ERI 2.
Kauniissa kunnossa esitetty nuori narttu, kaunis pää, hyvä selkä, tilava rintakehä, oikea-asentoiset raajat, hyvät polvi- ja
kinnerkulmat, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. NUO ERI 2. Beautiful bitch with

very good proportions and nice expression, good front, should have longer upperarm, excellent ribcage and loins and croup,
quite good joints, very good tailset, very good movement.
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: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Short cobby red bitch, well presented, sweetest of
heads and expression, lacked length of upper arm for me, good bones, short deep body, short couplings, strong well muscled
quarters, moved soundly. Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. AVO EH 2. Substanzvolle Hündin, guter Kopf, schönes
dunkles Auge, Hals sollte länger sein, etwas kürze Oberarm, kräftig ausgeformte Brustkorb, starke Knochen, Hinten sehr
gut gewinkelt, gutes Haar, fröhlich in der Bewegung, die Rute wird dabei nicht korrekt getragen, sehr liebes Wesen.
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: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Cockery black bitch, sweetest of heads and melting
expression, lacked length of upper arm for me, short cobby body, strong quarters, well muscled, moved with drive, would
benefit from more trimming to show her upline. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO EH. Sweet head &
eye, forehand rather upright, good body & ribs, nice turn of hindquarters, good coat & feathers, movement a little erratic.
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
Kajaani KV 7.1. Cristian Stefanescu, Romania. KÄY ERI 3. Beautiful shapes, typical expression, in good condition for
a show, short body, very well presented.
FROSTY MORNING’S NIOBE 19961/05 s. 21.2.2005 i. N&S Mva Travis Able And Willing e. Frosty Morning’s Ninetta
kasv. Nina Menna ja Jutta Martenson
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH 3. Feminint välskuret huvud som ännu kan bredda
något, mycket bra hals, goda vinklar runtom, bröstkorgen ännu lite grund men i övrigt välformad, utmärkt proportioner,
något brant kors, tillräcklig benstomme, rör sig parallelt med mycket bra steg och utmärkt bredd bak, håller sin rygglinje väl
i rörelse, utmärkt pälskvalitet och temperament. Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer, Itävalta. NUO EH 4. Gutes Format, passende
Grösse, der Kopf müss sich besser ausformen, sehr schmal im Fang, wening Stop und wenig Oberkopfwölbung, gute
Halslänge, etwas steile Schulterlage, sehr gute Knochen, in der Bewegung fröhlich, aber etwas unkontrolliert, sehr gutes
Wesen. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. NUO EH. Clean skull, good nose & earset, nice head carriage,
forehand a little upright, good shape of bone, excellent feet, well made ribcage, would like a little more angulations to
hindquarters, good coat texture.
FROSTY MORNING’S THALASSA Fin &Est Mva EUVV-06 27073/98 s. 8.6.1998 i. Lv&Rus Mva Lvv-98
Waterwood The Diplomat e. Fin Mva Frosty Morning’s Vanessa kasv. Nina Menna ja Jutta Martenson
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Tamás Jakkel, Unkari. VET ERI 1 VSP-vet. Excellent type, nice head, correct neck and
shoulders, slightly short on her legs, well angulated hindlegs, excellent substance, very good character, moved well,
excellent.
FUNNY GIRL OF BLACK MIRAGE 11692/05 s. 17.5.2004 i. Kans&Hu&Fin Mva Madman’s Return Of Black Mirage
e. Hu Jch Hu Sch Hu Ch Hu Gr Ch Classic Mode Of Black Mirage kasv. Tamás Jakkel
Näyttelyt: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. NUO EH 3. Temeramentvolle Schwarze, femininer Kopf mit richtige
Ausdrück, richtige Grösse, kürzes Gebaude, sehr schönes Haarkleid, Winkelungen in Ordnung, läuft in der Vorhand nicht
parallel. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. ERI 2 PN 4. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, vankka ja hyvärakenteinen
narttu, kallo-osa voisi olla jalompi ja kuono hieman pidempi, hyvä turkinlaatu, liikkuu hyvin, esiintyy hyvin iloisesti.
Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Short cobby typy black, feminine head, kind expression,
adequate neck, well boned legs, well sprung ribs, well rounded quarters, moved with exuberance, some trimming would
finish the picture.
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: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. KÄY ERI 1. Kaunis kokonaisuus, kaunis pää, erinomainen runko, tyylikäs
kaula, hyvä lapa, hieman pehmeät ranteet, erittäin hyvät liikkeet, ei täydessä karvassa. Tampere 19.3. Magdalena
Karlsson, Ruotsi. KÄY EH. Välskuret feminint huvud som kunde vara något bredare over nospartiet, markerade ögon
bågar, utmärkt hals, välmarkerad bröstben, välvinklad överarm, välformad bröstkorg med bra djup, något brant kors,
bakställ med goda vinklar och utmärkt bredd, rör sig med mycket god steglängd och bredd, tappar lite över korset i rörelse.
Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. KÄY EH 1. Hieman kevytrakenteinen narttu, korkea otsa, hyvin kulmautuneet raajat,
rintakehä saisi olla vahvempi, hyvänlaatuinen karva, esiintyy reippaasti, saisi liikkua jäntevämmin. Loviisa 23.4. Merja
Järnstedt. KÄY EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, miellyttävä ilme, riittävän vankka luusto, etuasentoiset lavat, muuten
riittävästi kulmautunut, hieman löysät käpälät, lanne voisi olla lyhyempi, liikkuu ja esiintyy hyvin. Tampere 10.06. Ligita
Zake, Latvia. KÄY ERI 4. Correct type and proportions, correct type of head, wide enough, correct expression, straighter
topline standing than moving, great volume of body, well angulated in front, better standing than moving. Valkeala 12.11.
Reia Leikola-Walden. KÄY ERI 1 PN 2 VA-SERT. Tasapainoisesti rakentunut, naisellinen narttu, hyväilmeinen
oikeanmallinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, riittävä runko, hieman litteät käpälät,
erinomaiset, kevyet, maatavoittavat liikkeet, turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa, erinomainen luonne ja

esiintyminen. Jyväskylä 18.-19.11. David Wong, Australia. KÄY ERI 3. Very nice type, feminine head and eyes, good
topline and quarters, a sound bitch.
GOATRIVER’S BOMBAY SAPPHIRE 14314/05 s. 3.1.2005 i. Fin Mva Jv-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e.
Goatriver’s Anna Karenina kasv. Sari Saarinen
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. JUN H. Tottumattomasti esiintyvä pienehkö nuori narttu, hieman kevyt pää,
hieman pystyt lavat, eturinnan tulee vahvistua, hieman painuneet välikämmenet, melko hyvänlaatuinen turkki, saisi esiintyä
ja liikkua ryhdikkäämmin, antaa matalaraajaisen vaikutelman. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia. JUN ERI. Nice
feminine bitch, correct proportions, correct type of head, line parallel enough, correct expression, straight and strong on
topline, great volume of body, enough angulation in front and behind, moves ok, good temperament. Valkeala 12.11. Reia
Leikola-Walden. NUO EH 1. Ikäisekseen hyvin kehittynyt pieni narttu, oikeanmallinen pää, hieman turhaa kaulanahkaa,
riittävä kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa, sopiva runko, hieman niukasti kulmautunut takaa ja kinner voisi olla
matalampi, liikkuu hyvällä askelmitalla, erinomainen turkin laatu ja luonne, hieman litteät käpälät. Tampere 6.12. Jukka
Kuusisto. NUO EH 4. Luustoltaan ja mittasuhteiltaan sopiva narttu, kaunis ilmeikäs pää, eturaajoissa ulkokierteisyyttä,
eturaajojen kiinnitys vielä löysä, vahva selkä, lyhyt tiivis runko, sopivasti kulmautuneet takaraajat, liikkeet kaipaa
harjoittelua.
GOATRIVER’S BUTTERCUP 14315/05 s. 3.1.2005 i. Fin Mva Jv-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Goatriver’s
Anna Karenina kasv. Sari Saarinen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Cristian Stefanescu, Romania. JUN EH. Typical general appearance, good expression, an
incissor is badly setted, short neck, forefeet turned out, tail is too high setted, hocks a little bit turned out in movement.
Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. JUN EH 2. Sopivan kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä ilmeikäs pää, hyvä
runko, hyvä luusto ja sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat, liikkuu erittäin kauniisti jollei peitsaa, lupaava. Tampere 19.3.
Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN H. Feminint välskurit huvud med utmärkt proportioner, som ännu kan bredda något,
utmärkt hals, välvinklad överarm, välutvecklad bröstkorg för åldern med utmärkt längd, en aning fallande kors, bakställ med
utmärkt bredd och vinklar, rör sig med effektiva mjuka steg parallellt, trevlig helhet, bettet ojämnt därov priset, utmärkt
pälskvalitet, temperament och presentation. Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. JUN EH. Sopivankokoinen, rungon
mittasuhteet oikeat, hyvä pää mutta yksi etuhammas pois oikeasta purennasta, sopusuhtainen luusto, hyvä rintakehä,
kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, ei tahdista kunnolla liikkeitään, kolmannella kerralla onnistui, iloinen
hännänheiluttaja.
GOLDBIRD’S ANCELIQUE 43054/04 s. 6.8.2004 i. Backhills Just For You e. Kans&Fin&Est Mva Jv-01 V-01
Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Lappeenranta 15.-17.4. John S. Rowles, Australia. NUO ERI 2. 18 months old bitch of good quality although
slightly long in body, moves close behind but sound in front, good head qualities. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia.
KÄY ERI 1 PN 4 VASERT. 2 Jahre, Gebiss korrekt, Kopflinie gut, Ohren sind gut angesetzt, obere Körperlinie gut, starker
Knochen, gute Winkelungen und Bewegungen. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO EH. Pleasant black
and white ticked, pleasant and good coat, balanced head, deep body, well rounded quarters, moved soundly. Forssa 18.6.
Paula Heikkinen-Lehkonen. KÄY ERI 1 PN 3 SERT. Tasapainoinen, narttumainen kokonaisuus, hieman kevyt kuonoosa, mutta hyvä pään pituus, hyvä ylälinja, hyvä lapakulmaus ja eturinta, hieman pitkä lanneosa, hyvät takakulmaukset,
yhdensuuntaiset liikkeet, esiintyy iloisesti.
GOLDBIRD’S ANEMONE ABLOOM 43053/04 s. 6.8.2004 i. Backhills Just For You e. Kans&Fin&Est Mva Jv-01 V-01
Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Kotka 30.7. Dianna Besoff, Australia. NUO ERI 3. Quality female of good size, make and shape, correct head
with all attributes, strong bones, well laid shoulders, well developed body, firm and strong, firm topline, sloping correct,
good set of tail, lovely temperament, well prepared coat of good texture, happy on the move and shows it. Helsinki 3.9.
Sigrid Jarmer, Itävalta. AVO EH 1. Schönes Typ, gute Grösse, hübscher Kopf, sehr guten Ausdrück, viel Kehlhaut,
Oberelinie etwas weich in Widerrist, gutgewinkelt, hätte gern mehr Knochenstärke, schönes Haar, temperamentvoll aber
etwas unkontrolliert in der Bewegung, eine fröhliches Mädchen.
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: Kajaani KV 7.1. Cristian Stefanescu, Romania. KÄY ERI 1. Full of substance, good expression, elegant
neck, strong bones, correct hock-angulations, very well presented.
GOLDBIRD’S BLUE BONITA 47365/05 s. 10.9.2005 i. Fin Mva Francini’s Rubacuori e. Kans&Fin&Est Mva Jv-01 V01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK -. Happy blue bitch with good rib & width of quarters, good
legs & feet, would prefer better layback of shoulder & return of upper arm, moved straight with confidence but a little wide
in front. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. JUN EH 1. 14 kk vanha, pieni, hieman kevytrakenteinen, mutta tyylikäs
narttu, naisellinen, oikeanmallinen, mutta kevyt pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, kokoisekseen ja
ikäisekseen riittävästi kehittynyt runko, kevyet liikkeet, joissa hyvä askelmitta, liikkuu hieman leveästi edestä, esiintyy
kauniisti, erinomainen turkki, varsin tyylikäs kokonaisuus, johon toivoisin kauttaaltaan enemmän “tavaraa”. Jyväskylä 18.19.11. David Wong, Australia. JUN ERI 4. Lovely type, feminine head, nice neck & topline, sound on the move.
GOLDBIRD’S BLUE STAR 47364/05 s. 10.9.2005 i. Fin Mva Francini’s Rubacuori e. Kans&Fin&Est Mva Jv-01 V-01
Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström

Näyttelyt:Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 3. Feminine blue bitch with good angulation & ribcage, stands
on good legs & feet, moved happily & straight but a little wide in front, trimming on croup makes tailset look lower.
GOLDBIRD’S BRILLIANT GIRL 47363/05 s. 10.9.2005 i. Fin Mva Francini’s Rubacuori e. Kans&Fin&Est Mva Jv-01
V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Lappeenranta 15.-17.4. John S. Rowles, Australia. PEK 1 KP ROP-pentu. Well balanced 7 months old bitch,
moves soundly in the rear, however swings her front feet coming towards you, also turns front feet out when standing, head
plains could be better. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. PEK 1 KP ROP-pentu. 8 Monaten, Gebiss korrekt,
Kopflinie gut, Ohren sind gut angesetzt, Augen dunkel, Körper stark, gute Winkelungen und Bewegungen, viel
versprechend.Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 2 KP. Pretty black and white bitch with good angulation &
depth for age, good bone & feet, good width through quarters & low hocks, moved soundly & confidently with good tail
action. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. JUN EH. Young female, correct head for age, but large in frame, would like
more substance, but as female I would forgive, good topline and coat, excellent temperament, moves nicely on lead.
Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. JUN EH 2. Viehättävä, feminiininen nuori narttu, erittäin hyvää tyyppiä, kaunis pää ja
ilme, oikeat mittasuhteet, hyvä kaula, kokonaisuuteen sopiva luusto, hieman etuasentoinen lapa, hyvinkulmautunut takaosa,
oikealaatuinen turkki, liikkeet vielä epävakaat tässä vaiheessa, miellyttävä iloinen luonne. Helsinki 3.9. Sigrid Jarmer,
Itävalta. JUN EH 2. Attraktive, etwas leichtgebaute Hündin, hübscher Kopf, dunkles Auge, etwas Kehlhaut, ich hätte gern
einen längeren Hals und bessere Schulterlage, steil in der Vorhand, gerade fester Rücken, gut gewinkelte Hinterhand, feste
Knochen, gepflegtes Haar, im der fröhlichen läuft sie vorne breit und dei Ellenbogen werden leicht ausgedreht, gutes
Temperament. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH. Feminine, nice overall make & shape, sweet
head, eye & expression, good nose & ear, clean neck & forehand, good legs & feet, well made body & ribs, would like a
little more second thigh, sound mover. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN ERI. Good proportions, good
expression, good front, good ribcage and loins, medium angulations, should move better and have a better handling.
GOLDBIRD’S BUTTERFLY GIRL 47362/05 s. 10.9.2005 i. Fin Mva Francini’s Rubacuori e. Kans&Fin&Est Mva Jv-01
V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt:Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 4. Pretty black and white bitch with good angulation, legs &
feet, compact body with good width of thigh & low hocks, moved soundly & straight but a little wide in front, well handled.
Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH. Feminine head, dark eye, good neck & forehand, excellent
upperarm, good ribcage, loin & hindquarters, correct set on of tail, fair mover. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania.
JUN ERI. Good proportions, quite good expression, good front, ribcage and loins, quite good croup,moved quite well, needs
more ringtraining.
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 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Typy red with good qualities, feminine head, kind
expression, adequate neck, good legs and feet, short cobby body, good width of thigh, well rounded quarters, moved
soundly. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO ERI. Feminine head, gentle eye & expression, well made
neck & forehand, correct ribcage, short back, well turned hindquarters, good set on of tail, sound happy mover.
GOLD POINT TOUCH OF LOVE 16663/06 s. 1.11.2005 i. EstV-03 Gold Point Just For You e. Kans&Fin&Est Mva
Gold Point Tiger Touch kasv. Malla Hentilä
Näyttelyt:Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK -. Very happy black bitch puppy, who’s a little heavy at the
moment, but she has good body properties with good bone & feet, happy on the move, straight in front, but a little erratic
behind. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH 3. Attractive head, eye & expression, strong jaws,
strongly constructed forehand, but a little upright in shoulder, excellent legs & feet, ribcage & loin, well turned
hindquarters, sound mover when settled.
GREAT ESCAPE CHASING THE SUN 40215/02 s. 22.8.2002 i . Kans & Fin & S Mva, JMV-98 Margate Playwell
Express e. Kans & Fin & N & S Dk & Est Mva Sheerclever Chardonnay kasv. Riikka Kotanen
Toko:
HELSINKI 23.9.2006
HARJULA OSSI
ALO- [kesk]
HELSINKI 1.10.2006
BLOMQVIST KARI ALO0
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: Valkeala 4.3. Jorma Silta. KÄY ERI 2. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen narttu, sillä on kaunis nartun pää,
hyvä selkä, voimakas rintakehä, sopusuhtaiset riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä turkki, luonne ja liikkeet.
GREAT ESCAPE FOLLOW MEPLEASE 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: Valkeala 4.3. Jorma Silta. AVO EH. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkähkö, komeapäinen narttu, sillä on hyvä
kaula ja selkä, oikea-asentoinen rintakehä, raajojen luusto saisi olla voimakkaampi, hyvät kulmaukset, hyvä turkki ja kiva
luonne, liikkuu oikein. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO EH. Happy black and tan bitch, balanced
head, undesirable roaning on the throat, good forechest, well sprung ribs, well bodied, well muscled quarters but rear
movement was narrow when walking, front movement is ok.

GREAT ESCAPE IN MY DREAMS 50051/04 s. 18.10.2004 i. Fin Mva Jv-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Great
Escape Dream Me Real kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. JUN EH. 17 months old black bitch of very good type, nicely
chiselled feminine head, dark eyes, scissor bite, excellent neck, a bit straight in front, forechest needs to develop, well
developed body for age, a bit long loin somewhat sloping, low tailset, excellent hindangulation, good coat, covers ground
well, tail carried too high, well presented. Lappeenranta 15.-17.4. John S. Rowles, Australia. JUN EH 2. 17 months old
bitch, lacking in maturity for her age, a little long in body, moves soundly in rear but a bit wide in elbow coming towards
you, skull could be flatter and head plains could be more parallel. Parainen 13.5. Leila Kärkäs. NUO EH 1. Erittäin
hyväntyyppinen, aavistuksen pitkärunkoinen koira, joka voisi esiintyä ryhdikkäämmin, kaunisilmeinen hyvä pää, hyvin
kulmautunut, hyvä eturinta, hieman luisu lantio, hyvä karvan laatu, liikkuu melko hyvällä askelpituudella, miellyttävä
luonne, esitetään & esiintyy hyvin. Iitti 27.5. Jorma Silta. NUO EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen narttu, joka
esitetään hieman pulskassa kunnossa, sillä on oikealinjainen pää, pientä löysyyttä alaluomissa, hyvä selkä, valmis hyvä
rintakehä, sopusuhtaiset riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä turkki, kiva luonne, liikkeissä ei huomauttamista. Toijala 3.6.
Markku Santamäki. NUO EH 2. Sopivan kokoinen, erittäin kaunispäinen, erinomainen huulilinja, miellyttävä ilme, hyvä
runko ja luusto, voisi olla hieman korkeampi raajainen, käyttäytyy ikäisekseen hyvin. Forssa 18.6. Paula HeikkinenLehkonen. NUO T. Pieni, matalajalkainen narttu, hyvä pään pituus mutta kevyt alaleuka ja hieman ahdasasentoiset
alakulmahampaat, pitkä kaula, kaunis ylälinja, hyvät takakulmaukset, rintakehässä tarpeeksi tilavuutta suhteessa kokoon,
hyvä karvanlaatu, raajojen tulisi olla pidemmät, hieman valkoista kaulassa.
GREAT ESCAPE LET ME KISS YOU 40702/05 s. 19.7.2005 i. Fin&Est Mva Jv-04 Benchmark Poetry In Motion e. Fin
&Est Mva BaltV-06 A One’s Teodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Jyväskylä 18.-19.11. David Wong, Australia. NUO ERI 3. Nice type, feminine head, nice neck & shoulder,
loin is a bit long, sound on the move.
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: Sauvo 27.5. Vera Smirnova,Viro. KÄY EH 1. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto ja pää, otsapenger saisi
olla selvempi, vahva selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, etuasentoiset lavat, tehokkaat liikkeet, hieman ahtaat takaa. Kouvola
19.8. Jef Verrees,, Belgia. KÄY ERI 1 PN 1 SERT VSP FIN MVA. 3,5 year old orange, lovely type, lovely head with a
soft expression, good reach of neck, correct topline, tail well set, good coat texture, well angulated, moved and showed well.
Heinola 20.8. Harri Lehkonen. VAL ERI 2. Keskikokoinen vahvarunkoinen narttu, hieman loiva stoppi, muuten melko
hyvä pää, hyvin kulmautuneet raajat, esitetään tänään melko lyhyessä turkissa, esiintyy reippaasti ja liikkuu hyvällä
askeleella. Hyvinkää 17.9. Marjo Jaakkola. VAL ERI 1 PN 2. Erinomainen tyyppi, feminiininen pää, riittävä kaula, hyvä
ylälinja, riittävä luuston vahvuus, etuosa voisi olla selvemmin kulmautunut, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä reisi,
aavistuksen korkea kinner, liikkuu iloisesti, miellyttävä luonne. Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. VAL ERI 3. Hyvin
kehittynyt, hyvärunkoinen narttu, päässä oikeat mittasuhteet, mutta hieman turhan pyöreät silmät ja kuono-osa voisi olla
täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautuneet raajat, hieman korkea kinner, täyteläinen eturinta ja tilava
runko, oikeanlaatuinen niukka karva, kevyet liikkeet, hyvä luonne, saisi kuitenkin liikkua tehokkaammin takaa, liikkuu
korkein etuaskelin.
GREAT ESCAPE THE ONE 40705/05 s. 19.7.2005 i. Fin&Est Mva Jv-04 Benchmark Poetry In Motion e. Fin&Est Mva
BaltV-06 A One’s Teodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN EH 4. Blauschimmel in passende Grösse, sehr schöner Kopf, sehr
gute Halslänge, müss sich ingesammt noch entwicheln, braucht noch Tiefe und Vorbrust, schöne Bewegungsablauf, schönes
Haar. Helsinki 20.-21.5. Leila Kärkäs. JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, ikäisekseen hyvä runko ja
eturinta, hieman niukasti kulmautunut etuosa, hyvät takakulmaukset, hieman lyhyt lantio joka korostuu liikkeessä, liikkuu
hieman lyhyellä askeleella, erinomainen karva, miellyttävä luonne. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN
EH. Merry, well balanced blue, pleasing head and expression, I would like a better lay back of shoulder, good legs & neat
feet, big ribs, short coupling, well muscled quarter which she used on the move, presented in a good condition and well
prepared. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN H. Mycket vacker helhet och balans, fina ögon, något tunnt nosparti,
kort skalle, fin välvälvd hals som kunde vara längre, bra förbröst, tunn benstomme, bra bredd i bröstkorgen, behöver bli
djupare, bra länd, välvinklad bak, önskar bättre vinklar fram, utmärkt pals, rör sig med ganska bra baksteg, något kort
framsteg, lös i armbågarna, trevlig temperament. Pyhäselkä 13.8. Paavo Mattila. JUN ERI 1 PN 2 VASERT. Kaunis nuori
narttu, hyvä pää jossa kuono voisi olla täyteläisempi, kaunis kaula, eturintaa voisi olla enempi, ikään nähden riittävä runko,
erinomainen ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin.
HELUIN SHOW MUST GO ON RKF1748032 s. 13.4.2005 i. Gordost Urala Golden Fashion e. Heluin Casablanka kasv.
Irina Abakumova
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN EH. Utmärkt storlek, stark, kompakt kropp, önskar längre och bättre
ansatt hals, vackra ögon, önskar något längre och kraftig huvud, för mycket halsskin, utmärkt benstomme, bra förbröst,
utmärkt kropp, utmärkt muskulatur, kunde vara lite bättre vinklad bak, ganska bra pälskvalitet, något lågt ansatt svans, för
sig väl bak, behöver bli mycket stabilare fram och bättre i rygglinjen, bra resning.
HONEYWATER’S EYE OF THE BEHOLDER S33108/2004 s. 29.4.2004 i. Manaca’s Back On The Chain Gang e.
Manaca’s Of Course kasv. Karoline Djerf
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO ERI 2. Mycket vacker helhet och balans, vackert huvud och uttryck,
bra underkäke vacker hals, bra förbröst, tillräckligt benstomme, välformad lång bröstkorg, stark land, utmärkt vinklad bak,

önskar bättre vinklar fram, mycket vacker pälskondition, bra rygg, härliga sidorörelser, behöver stabilisera sig fram, glad
dock behöver lite mer självförtroende för ännu bättre rörelser.
HÄLJAN’S SAIDA-QUEEN 28754/06 s. 5.1.2006 i. Paisley’s Night-Watchman e. Paisley’s Time Is On My Side kasv.
Jane & Gilbert Jarefors
Näyttelyt: Tampere 10.06. Ligita Zake, Latvia. PEK -. Correct type and proportioner, correct type of head, correct
expression, straight topline, but a bit low set tail, great volume of body, very well angulated in front, could be more in front,
moves in enough drive, correct temperament. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova,Viro. PEK 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvä
tyyppi, vahva luusto, kaunis pää ja ilme, hieman pehmeä selkä, erinomainen rinta ja rintakehä, vahva takaosa, hyvät etu- ja
takaraajat, hyvä turkki, hyvät liikkeet. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. PEK 2. Erittäin vahvarunkoinen nuori narttupentu,
hieman takaluisu kallo, kaula voisi olla pidempi, vielä pentuturkissa, esiintyy reippaasti, vielä pentumaiset liikkeet. Kihniö
16.9. Soile Bister. PEK 1. Vahvaluustoinen, erittäin hyväntyyppinen, mutta kovin lihava pentu, hyvä pään pituus,
otsapenger voisi olla selvempi, ja toivoisin paremman ilmeen, hieman niukahkot kulmaukset ja taipuisat ranteet, toivoisin
tyylikkäämmän ylälinjan ja korkeamman hännän, voisi liikkua pidemmällä askeleella, hyvä väri, ja oikea turkki tekee
tuloaan, hyvä luonne. Eckerö 23.-24.9. Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. PEK 1 KP ROP-pentu. Very well presented
young cocker bitch of excellent proportions, head & skull very well balanced with distinct stop, excellent pigment & colour
throughout, eyes are very dark but rims could be much tighter, she could perhaps be a bit finer in muzzle, but she has a
lovely topline and tailset, very nice angulation and moves very soundly, she is well grown and very well bodied for a such a
young bitch. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN H. Feminine head, neck a little short, forehand a little
upright, good bone structure, well made ribcage, loin a shade long, would like more second thigh, moving a little close
today. Jyväskylä 18.-19.11. David Wong, Australia. JUN EH. Nice type, not so balanced standing, topline could be better,
good hindquarters, movement not sound from behing being too close. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. JUN EH 4.
Ikäisekseen hyvin kehittynyt juniorinarttu, hyvä pää, vahva selkä, tilava rintakehä, hieman luisu lyhyt lantio, oikeaasentoiset takaraajat, polvikulmia saisi olla enemmän, lyhyt taka-askel. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. JUN
ERI. Good type and proportions, nice expression, excellent bones, still too narrow in front, ribs well sprung, strong loins,
good croup, medium angulations on the hindquarters, strong joints, very good movement.
ICICLE’S DREAM ONCE MORE 50799/05 s. 7.8.2005 i. Backhills Just For You e. Icicle’s Make My Day kasv. Raili
Flinkman ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Lohja 4.6. Paula Rekiranta. JUN H. Hieman matalaraajainen nuori narttu, joka esitetään turhan pulskassa
kunnossa, sievä narttumainen pää, hyvä ilme, hyvä kaula ja lavat, tilava rintakehä, riittävä raajaluusto, oikea turkin laatu,
hyvä askelpituus, palkintosija lihavuuden vuoksi. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. JUN EH 1. Feminin tik, trevligt
huvud, mörka ögon, bra öron, bra hals och skuldra, välutvecklad bröstkorg, korrekt överlinje och bakställ, kunde vara mera
kvadratisk, lite tunn benstomme, bra päls för åldern, behöver utvecklas vidare.
ICICLE’S GUILTY AS SIN 28728/97 s.01.05.1997 i. Wedelta’s Vincent Van Gogh e. Icicle’s Can I Do It Hard Way
kasv. Raili Flinkman ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. VET ERI 1 ROP-vet. 9 years old orange bitch of excellent quality
and condition, feminine head, would like more muzzle, excellent neck set into well laid back shoulder, a bit short upper
arm, well developed body, slightly long, excellent hindquarters, good tailset, good hind angulation, super coat for the age,
excellent free movement, a bit long nails, you can cut them, a 9 year old cocker in very good condition – a pride to her
owner. Toijala 3.6. Markku Santamäki. VET ERI 3. Rungon mittasuhteiltaan oikein rakentunut, jonkinverran kevyt pää
jossa kuitenkin hyvä ilme, jalo kaula, hyvä luusto ja raajat, iloinen hännänheiluttaja, hyvin näyttelyyn laitettu.
ICICLE’S KIND SNOWGRACE 31248/04 s.22.04.2004 i. Fin Mva Iceking e. Icicle’s First Longtail kasv. Raili Flinkman
ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Ruovesi 17.04. Markku Santamäki. NUO EH 2. Sopivankokoinen, kevytrakenteinen, mittasuhteiltaan ja
linjoiltaan hyvin rakentunut, ilmeikäs pää, riittävä luusto, hyvä rintakehän muoto, reippaat liikkeet, käyttäytyy iloisesti,
niukka turkki. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. AVO EH 2. Liten tik, nätt huvud i proportioner till kroppen, något kort
hals och lång rygg, bra vinklar, välutvecklad bröstkorg, tunn benstomme, rör sig väl, borde ha mera päls.
ICICLE’S KISS OF THE WIND 31249/04 s. 22.4.2004 i. Fin Mva Iceking e. Icicle’s First Longtail kasv. Raili Flinkman
ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. NUO H. Almost 2 years old orange bitch of good type, feminine
head, slightly light eyes, scissor bite, would like a bit more neck and better laid back shoulder, enough forechest, well
developed body, slightly sloping loin, needs more angulation behind, today unfortunately out of coat, happy mover, would
like to see more power back and forth, nice temperament, well presented.
.
ICICLE’S TOUCHING EVIL 29368/00 s. 17.5.2000 i. Iceking e. Icicle’s Gingerbread kasv. Raili Flinkman ja Heidi
Nemlander
Näyttelyt: Toijala 3.6. Markku Santamäki. KÄY ERI 1 PN 1 SERT ROP. Sopivan kokoinen, kauttaaltaan hyvin
rakentunut, erittäin hyvä pää, joskin otsapenger voisi olla jyrkempi, ei korkeampi, näyttävä kaula, hyvä runko ja raajat,
erinomaiset liikkeet. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. KÄY ERI 2 PU 4. Trevlig, välgående tik med vackert huvud, bra
hals och front, stark rygg, bra svansansättning, lagom bröstkorg, utmärkt bakställ, sunda fria rörelser.
Toko:
HELSINKI 2.4.2006
BJÖRKLUND RALF ALO1
164,5
HELSINKI 22.4.2006
PACKALÉN MARITA ALO2
151
HELSINKI 4.6.2006
PACKALÉN MARITA ALO1
184

HELSINKI 2.9.2006
NASTOLA 17.9.2006

PACKALÉN MARITA ALO2
HÄRKÖNEN PAULI ALO1

155
170

IKURINPERÄN BELLE MILJOONA 22654/02 s.15.03.2002 i. Kans & Fin & Am Mva NMV-94 EUJV-94 V-95 MV95 BV-95 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Flyers Pricilla Me kasv. Merja Hankala
Näyttelyt: Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. AVO EH. Mittasuhteiltaan oikea black&tan narttu, toivoisin kokoon nähden
enemmän luustoa, oikeamuotoinen pää, hyvä kaula ja selkä, hyvin kulmautuneet takaraajat, litteät tassut, turkki ei
parhaimmillaan, eturaajoissa ulkokierteisyyttä, normaalit riittävän pitkät liikkeet.
IKURINPERÄN BESSIE BELINDA 22655/02 s. 15.3.2002 i. Kans&Fin&Am Mva NMV-94 EUJV-96 V-95 MV-95 BV95 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Flyers Pricilla Me kasv. Merja Hankala
Näyttelyt: Tampere 10.06. Ligita Zake, Latvia. AVO ERI 3. Correct type and proportions, nice head, is correct
expression, front offline, great volume of body, correct angulations but a bit short upper arm, moves ok, correct
temperament. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI. Should be more homogenous, good expression, good
front, medium angulations, strong loins, should have better croup in movement.
IKURINPERÄN CHRISETTE 31918/04 s. 21.5.2004 i. Fin Mva Travis Connecting People e. Ikurinperän Belle Miljoona
kasv. Merja Hankala
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. NUO ERI 3. Mycket vackert huvud och uttryck, mycket bra hals,
välmarkerad bröstben, välutvecklad bröstkorg, mycket god överarmsvinkel, utmärkt proportioner och kors samt benstomme,
välvinklad bakställ med utmärkt bredd, rör sig med utmärkt steg och rygglinje, vacker päls. Ruovesi 17.04. Markku
Santamäki. NUO ERI 1. Kauttaaltaan hyvin tasapainoinen, sopivan kokoinen, hyvä ilmeikäs pää, joka kauniin täyteläinen,
hyvä runko ja raajat, kiiltävä turkki, liikkuu reippaasti, joskin liian matalana takaa, takakulmaukset näyttävät liikkeessä liian
voimakkailta. Tampere 10.06. Ligita Zake, Latvia. AVO ERI. Correct type and balance, nice type of head, could have
more parallel lines, correct topline, good volume of body, well angulated, enough temperament, shows better standing than
moving. Hämeenlinna 27.8. Tarja Hovila. AVO EH. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet, feminiininen hyvänmallinen pää
jossa miellyttävä ilme, hyvä kaula, vahva selkä, etukulmaukset voisivat olla voimakkaammat, hyvin kulmautunut takaosa,
ikäisekseen hyvä runko, hyvä luusto, hieman litteät käpälät, oikealaatuinen turkki, liikkuessa saisi olla parempi ylälinja,
miellyttävä luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO EH. Attractive head, eye & expression, good
neck & well made forehand, excellent ribcage, short back, strong body, well turned hindquarters, movement a little erratic,
but overall very nice type. Seinäjoki 4. - 5.11. Ritva Raita. AVO ERI 4. Sopusuhtainen, erinomaista tyyppiä oleva narttu,
erittäin hyvä, ilmeikäs pää, etuasentoiset jalat, erittäin hyvät takakulmaukset, turkki saisi olla paremmassa kunnossa, liikkuu
hieman löysästi edestä, muuten hyvin. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI. Very nice proportions and
shape, beautiful expression, good front, very good ribcage, short loins, excellent croup and very good angulations, moves
quite well.
IKURINPERÄN ENKELI ELLI 40045/04 s. 5.7.2004 i. Lecibsin Mr Happy e. Flyers Pricilla Me kasv. Merja Hankala
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. NUO EH. Välskurit huvud med utmärkt proportioner, något
runda ögon, tillräcklig hals, behöver ännu utvecklas i förbröst och djup, utmärkt proportioner och benstomme, härlig bredd i
bakstället som är välvinklad, rör sig med mycket bra steglängd, tappar över korset i rörelse, utmärkt pälskvalitet och
temperament. Ruovesi 17.04. Markku Santamäki. NUO EH 3. Vahvarakenteinen silti narttumainen, täyteläinen pää,
näyttävä niskalinja, hyvä luusto ja oikea rintakehän muoto, seistessä hieman painunut selkä, reippaat liikkeet. Jämsänkoski
25.5. Marjo Jaakkola. NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, aavistuksen pitkärunkoinen, miellyttävä pää ja ilme, hyvä
kaula, hieman pehmeä ylälinja, hyvä luusto, eturinnan tulee vielä täyttyä, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä
askeleella, miellyttävä luonne. Tampere 10.06. Ligita Zake, Latvia. NUO ERI 3. Correct type and balance, correct lines of
head, wide enough muzzle, correct topline, well developed body, correctly angulated, correct temperament. Mäntsälä 23.7.
Rune Fagerström. AVO EH. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet omaava, hyvän mallinen pää, jossa oikea
pituus ja voimakkuus, kaunis ilme, hyvä kaula, vielä kapea etuosa, joka näkyy etuliikkeissä, pysty olkavarsi, vielä litteä
rintakehä, riittävät takakulmaukset, pehmeät välikämmenet, ylälinja saisi olla vahvempi, hieman pehmeä karva, normaalit
liikkeet, miellyttävä käytös. Jyväskylä 18.-19.11. David Wong, Australia. AVO EH. Nice type, good neck & quarters,
topline tip behind the shoulder, feet splade could be tighter. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. AVO ERI 1. Kooltaan ja
mittasuhteiltaan sopiva punainen narttu, hyvä pää, pitkä kaula, riittävästi rintakehää, hyväasentoiset takaraajat, runsas
turkki, pitkät, tehokkaat liikkeet. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI. Very nice expression, quite good
front, good ribcage, excellent croup, good angulations, needs more ringtraining, excellent movement.
IRZHI AURORA BOREALIS Rus & Ltu Mva RKF1595556 s.15.05.2004 i. Northworth Talk In Waves e. Northworth
Shock Turn kasv. I Zhiltsova, Venäjä
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO EH. Kraftfull, elegant välbalanserad tik, bra längd på huvudet,
behöver mer stop och ögönbrynsbågar, bra ögonfärg, stark hals, utmärkt förbröst, bra benstomme, utmärkt kropp, stark länd,
kunde vara lite bättre vinklad fram och bak, utmärkt breda lår, vacker päls, stark rygg, rör sig utmärkt bak, saknar resning
och lite osäker som förstör frambensrörelser.
ISBAHAN’S NOBLE 37916/02 s.28.07.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Northworth Inspirational kasv. Virpi
Montonen ja Aila Kärki
Näyttelyt: Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. AVO EH 3. Erinomainen kokonaisuus, erittäin kaunis pää ja ilme, kaunis kaula
ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva luusto, erittäin hyvin kehittynyt runko, erittäin kauniit rungon ääriviivat,
valitettavasti koiralla vesihäntä mistä syystä palkintosija tippuu. Lappeenranta 15.-17.4. John S. Rowles, Australia. AVO
ERI 3. 3 year old bitch of good type, well balanced, short in upper arm which takes away the forechest, good head qualities

although receeding in back skull, unfortunately moved with her tail down which takes away from the merry attitude
required. Joensuu 27.5. Theo Leenen, Belgia. AVO ERI 3 PN 3. 3 years old, nice type, well balanced, dark eyes, complete
scissor bite, good neck, shoulders & topline, chest deep, well angulated, good bone, feet & pastern, good movements, coat
not in top condition. Joensuu 28.5. Gert Christensen, Tanska. AVO ERI 1 PN 1 SERT ROP. 3 years, nice feminine head,
beautiful dark eyes, scissor bite, good neck & topline, well set tail, good body, well angulated, sufficient bones, moves very
well, good coat, nice temperament.
ISBAHAN’S OMPAS HEHKEE 44482/03 s.07.10.2003 i. Isbahan’s Latin Lover e. Northworth Trust To Saga kasv. Virpi
Montonen ja Aila Kärki
Näyttelyt: Joensuu 27.5. Theo Leenen, Belgia. AVO ERI 2 PN 2 VASERT. 2 years old, very nice type, feminine head,
dark eyes, complete scissor bite, well settled ears, good neck, shoulder and topline, well angulated, good bone, feet and
pastern, strong body, well muscled in the back end, nice coat, moves well. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. AVO
ERI 2. Classic type, good bitch, excellent head in length and in shape, very good angulations & neck & shoulders, good
body substance, temperament should be better, backend should be better. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. AVO EH 2.
Hyvä koko ja mittasuhteet, sopiva luusto, hyvät käpälät, tasapainoinen pää, kaunis huulilinja, hyvä purenta, riittävä eturinta
ja rintakehä, saisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut takaa, saisi liikkua tehokkaammin ja pirteämmin, hyvin
esitetty. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. AVO ERI 2 PN 4 SERT. Pretty head and bite, very feminine, sound
mover.
ISBAHAN’S POP CHOICE 37246/04 s. 11.6.2004 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Fin&Rus Mva Northoworth
Inspirational kasv. Virpi Montonen ja Aila Kärki
Näyttelyt: Joutseno 25.5. Harri Lehkonen. EH 1. Iloisesti esiintyvä nuori narttu, feminiininen pää, hieman takaluisu kallo,
lavat voisivat olla viistommat, eturinnan tulee vahvistua, mittasuhteiltaan aavistuksen matala, oikealaatuinen turkki, joka ei
ole vielä parhaassa kunnossa, hieman lyhyt taka-askel.
ISBAHAN’S REAL QUICK CHIC 26870/06 s. 19.3.2006 i. Kans&Fin&Am Mva Nmv-94 Eujv-94 V-95 Mv-95-98
Northworth Madman’s Return e. Fin Mva Northworth Trust To Saga kasv. Virpi Montonen ja Aila Kärki
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEK 3 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttupentu,
hyvä feminiininen pää, erinomainen selkä ja rintakehä, vahva luusto, hyvin kulmautunut takaa, hieman pysty lapa ja
olkavarsi, eturinta saa vielä voimistua, liikkuu hyvin, hyvä luonne ja esiintyminen.
ISBAHAN’S REALLY UNIQUE 26868/06 s. 19.3.2006 i. Kans&Fin&Am Mva Nmv-94 Eujv-94 V-95 Mv-95-98
Northworth Madman’s Return e. Fin Mva Northworth Trust To Saga kasv. Virpi Montonen ja Aila Kärki
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEK 4. Voimakas, ikäisekseen melko kookas narttu, pää hyvin feminiininen,
riittävä otsapenger, hyväselkä, erinomainen rintakehä ja rungon mittasuhteet, vahva luusto, riittävät takakulmaukset, edestä
voisi olla hieman paremmin kulmautunut ja eturinta saa vielä kehittyä, liikkuu ryhdikkäästi, hyvä luonne ja esiintyminen.
ISBAHAN’S REALLY WOMAN 26869/06 s. 19.3.2006 i. Kans&Fin&Am Mva Nmv-94 Eujv-94 V-95 Mv-95-98
Northworth Madman’s Return e. Fin Mva Northworth Trust To Saga kasv. Virpi Montonen ja Aila Kärki
Näyttelyt: Kemi 25.11. Saija Juutilainen. PEK 1 KP ROP-pentu. 8 kk mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä,
kaunisilmeinen pää, joskin silmäluomet voisivat olla hieman tiiviimmät, hyvä purenta ja ylälinja, vahva kaula, ikäisekseen
hyvin kehittynyt runko, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä takaosa, mutta aavistuksen jyrkkä lantio, hyvät
vahvat käpälät ja hyvä karvan laatu, miellyttävä luonne, liikkeet edestä vielä luonnollisesti löysät, mutta hyvä sivuaskel ja
heiluttaa iloisesti häntäänsä liikkeessä.
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
Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. JUN ERI 3. Erittäin tasapainoinen kaunis narttu, hyvin kaunispiirteinen pää, turhan
voimakkaat huulet, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, hieman leveä edestä, löysät kyynärpäät, erittäin kauniit
ääriviivat, saisi liikkua hieman paremmin.
JENLIN ANOTHER MAID 24297/05 s.07.04.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Jenlin Maid Of The Mist kasv.
Merja Harjula
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. JUN EH 4. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä runko ja
raajat, lantio-osa voisi olla suorempi, liikkeessä ylälinja ei säily aivan suorana vaan köyristää hieman lanneosaansa, esiintyy
iloisesti. Joensuu 27.5 . Theo Leenen, Belgia. JUN EH 2. 13 months old, young bitch needs long time to develop, dark
eye, scissor bite, well placed ears, good neck, shoulder and topline, well angulated in front, needs angulations to back end,
not in full coat, could have more drive in movement. Joensuu 28.5. Gert Christensen, Tanska. JUN ERI 1 PN3. 13
months, nice feminine head, scissor bite, nice dark eyes, good skull, well set ears, good neck and topline, a little low set tail,
good body, well angulated, good bones, front movement could be better, good coat, good temperament.
JENLIN APRIL MIST 24296/05 s.07.04.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Jenlin Maid Of The Mist kasv. Merja
Harjula
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. JUN EH. Sopivan kokoinen, hyvin kehittynyt runko, pää saisi olla
kauttaaltaan voimakkaampi, kaunis kaula, liikkuessa liian leveä edestä ja askel saisi olla tehokkaampi, kaunis
karva.Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Feminint välskurit huvud som ännu kan bredda något, bra
hals, tillräckligt djup bröstkorg för åldern, i övrigt välformad, mycket god överarmsvinkel, utmärkta proportioner samt
benstomme, något fallande kors, välvinklad bakställ, rör sig parallelt med mycket bra steg, utmärkt päls och presentation.

Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. JUN EH 4. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä ilmeikäs pää, hyvä
rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, tasapainoiset sivuliikkeet mutta edestä saisi liikkua suoraviivaisemmin, ehkä hieman
avoimet etuliikkeet, käyttäytyy hyvin, hyvä turkki. Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. JUN ERI 2. Nice feminine type
with gentle temperament, typical head, good front, but a little weak behind which shows in her movement, I think he needs
exercise. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN H. Balanced blue bitch, pleasing head, tight dark eyes, well
boned legs and neat feet, big ribs and short coupled, plenty of muscle in quarters, when moving towards me she is very wide
and loose in front, rear movement is okay. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. NUO ERI 1. 15 kk, mittasuhteiltaan ja
sukupuolileimaltaan hyvä narttu, voisi olla kokonaisuutena tiiviimpi, hyvälinjainen pää, hyvä otsapenger, hyvä purenta,
miellyttävä ilme, hieman lyhyt kaula, olkavarsi saisi olla pidempi ja viistompi, muuten hyvät kulmaukset ja käpälät, hyvä
karvan laatu mutta tänään ei parhaimmillaan, liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä vielä löysästi, takaliikkeissä voisi olla
enemmän potkua, olemukseltaan oikea miellyttäväluonteinen. Maalahti 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. KÄY H. Mycket
feminint i uttrycket men kunde ha kraftigare nosparti, ganska mycket halsskinn, tillräcklig benstomme, bra tassar, ganska
hög i hasen, något tunn i underbenet, utmärkta rörelser.
JENLIN CORNFLOWER 23440/04 s.22.03.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01 V-01 V-02 V-03
Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Jenlin Romantic Dreams kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. NUO EH 4. Huvud med utmärkta proportioner, vackert uttryck,
mycket bra hals, välmarkerad bröstben, välvinklad överarm, bra djup i bröstkorgen för åldern, utmärkta proportioner,
bakställ med utmärkta vinklar och bredd, drar ut ländryggen i rörelse, utmärkt pälskvalitet, rör sig med mycket bra steg och
parallellitet. Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. AVO EH. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvän mallinen pää, joskin kuono-osaan
toivoisin lisää vahvuutta, hieman etuasentoiset lavat, riittävä kaula, hyvä ylälinja, riittävä eturinta, samoin luusto, antaa
hieman pitkän vaikutelman, kohtalaisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä vapaalla askeleella. Hausjärvi 9.4. Mikael
Tranholm, Tanska. AVO EH. 2 years old blue roan bitch of very good quality, feminine head with sweet expression, dark
eyes, scissor bite, would like to see a bit longer neck, a bit straight shoulder, well developed body, excellent loin and tailset,
good hind angulation, nice coat, sound and happy mover, covers ground well, a bit narrow in front and behind, well
presented. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia AVO ERI 2. Two year old bitch of good type, good head
qualities, moves soundly in front and back, topline appears slightly roachy but could be caused by her markings. Loviisa
23.4. Merja Järnstedt. AVO EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis ilmeikäs pää, riittävä luusto, hieman suorat lavat, hyvä
turkin laatu, lanneosa kaareutuu liikkeessä hieman, mutta liikkuu ja esiintyy hyvin. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia.
KÄY ERI 2. Nice type, size and proportions, nice head, correct ear and eye, good reach of neck, correct topline, good
angulation front and rear, good coat, free movement and good temperament. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. KÄY
ERI 1. Good head, eye colour and ear placement, correct size and proportions, strong firm front, well coated and presented,
strong firm topline, well set tail, good temperament, moves well. Luumäki 27.8 Markku Santamäki. KÄY EH 2. Sopivan
kokoinen, hyvät rungon mittasuhteet, ilmeikäs pää, hyvä kaula, riittävän vahva runko, hyvä luusto ja tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, hyvä turkin laatu, lantio-osa voisi olla suorempi ja kynnet lyhyemmät.
JENLIN LOVE LETTER 40460/03 s.17.08.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Fin Mva Jenlin Blue Avenue
kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. KÄY EH. Huvud med utmärkta proportioner, som kunde vara
mera feminint, mycket bra hals, bröstkorgen kunde vara bredare i sin nedre del, goda vinklar runtom, något fallande kors,
utmärkta proportioner, rör sig med mycket god steglängd, hasar in bak, utmärkt pälskvalitet och presentation. Mikkeli 25.3.
Marjo Jaakkola. KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvän mallinen pää, miellyttävä ilme, hyvä kaula, hieman
etuasentoiset lavat, eturinnan tulee kehittyä, hieman lyhyt olkavarsi, riittävä luusto, toivoisin runkoa lisää, hyvät rungon
ääriviivat, liikkuu vapaalla askeleella. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. KÄY EH. 2½ years old blue roan bitch
of very good type, definitely to the bigger side, anyway feminine head, dark eyes, scissor bite, good neck, well laid back
shoulder, a bit short upper arm, enough forechest, compact body, good loin and tailset, enough hind angulation, good coat,
sound free mover, a bit narrow behind, well presented. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia KÄY EH 3. 2½
year old bitch of good proportions, but a little racy and masculine, head proportions are good although a little bit broad in
the skull and pronounced zygomatic arch, moves soundly. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. KÄY H. Kookas, hieman
pitkähkö narttu, joka rungoltaan hieman litteä, erittäin kaunis ilmeikäs pää, riittävä luusto, etu- ja takaosa voisivat olla
paremmin kulmautuneet, kaunis karvapeite, kapeat etu- ja takaliikkeet, liikkuu iloisesti.
JENLIN LOVE POEM 40461/03 s.17.08.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Fin Mva Jenlin Blue Avenue
kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. AVO EH 2. Huvud med utmärkt uttryck och proportioner,
tillräcklig hals, markerad bröstben, bröstkorgen kunde vara djupare, i övrigt välformad, utmärkta proportioner och
benstomme, något brant kors, goda vinklar runtom, balanserad rörelser med mycket god steglängd och rygglinje, utmärkt
pälskvalitet. Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. KÄY ERI 2. Well balanced head but shows a little white in the eye, good
neck and shoulder, needs more strength to stifle and hock for better movement. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, IsoBritannia. KÄY H. Cobby black and white, pleasant head, well boned legs, neat feet, well sprung rib, moved ok, bit wide
in front. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. KÄY ERI 1 PN4 VASERT. Nice type, black and white bitch that moves
soundly, a little straight behind, very attractive head and expression, could lose a little bit weight. Pietarsaari 16.7. Saija
Juutilainen. KÄY EH 3. 3-vuotias, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä, kaunis ilme, hyvä purenta ja
huulilinja, hyvin kiinnittyneet korvat, riittävä kaula, hyvä runko joskin eturintaa saisi olla enemmän, riittävä raajaluusto,
olkavarsi voisi olla viistompi ja polvikulma parempi, samoin kinner matalampi, hyvä karvan laatu, liikkuu erinomaisella
askelpituudella, edestä kovin leveästi ja löysästi, takaa ahtaasti liikkeessä, erinomainen cockerin olemus. Maalahti 12.8.
Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. KÄY EH 4. Välskurit huvud, bra könsprägel, framskjuten skuldra, bra bröstkorg, faller i
korset, acceptabel benstomme, bra tassar, önskar något mindre halsskinn, mycket effektiva rörelser.

JENLIN PHI PHI 31356/06 s.15.05.2006 i. Kans & Fin & Est Mva PMJV-05 LvV Rancecraig Scottish Gent e. Fin Mva
Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10.. Eeva Rautala. PEK 3 KP. Hyvän tyyppinen ja hyvät mittasuhteet omaava narttupentu, sievä
feminiininen pää, hyvä ylälinja ja rintakehä, riittävä luusto, hyvät takakulmat, hieman pysty olkavarsi, liikkuu hyvin ja
ryhdikkäästi, erittäin hyvä luonne.
JENLIN ROMANTIC DREAMS Fin Mva 39525/98 s.05.10.1998 i. Dan-L’s Raincoat e. Fin Mva Benchmark Hot Stuff
kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VET EH. Sweet head, eye and expression, angulation fore
and aft a little open, good legs and feet, well made ribcage and body, happy mover. Seinäjoki 5.11. Ritva Raita. VET EH
2. 8-vuotias veteraani näyttää vanhemmalta, hyvä pää ja ilme, silmät hivenen vaaleat, kulmaukset seisten melko suorat
edestä ja takaa, pehmeät ranteet, pitkät kynnet, liikkeessä paremman näköinen, turkki vähän riipin raapin.
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: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. KÄY EH. Good nose, eye and ear, strong jaws, fair neck,
shoulder a little upright, good legs and feet, fair ribcage, good loin, would like little more angulation to hindquarters, good
tailset and carriage.
JUSMIL SURVIVOR 15527/06 s.29.01.2006 i. Jenlin Countryman e. Elmers Goldmine Davina Charming kasv. Sanna
Fält
Näyttelyt: Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. PEK 1. 8 months, seems to live constantly in the kitchen, showing too much
now in the eye which is red, under cheek is too narrow because the canine are standing inwards, bit short in neck, is missing
forechest, the coat could be in better condition for the show. Seinäjoki 5.11. Ritva Raita. JUN T. Turhan pullukka,
tasapainoton juniori, hyvä pää mutta hyvin riippuvat silmäluomet, paljon kaulanahkaa, pehmeä selkä, pehmeät ranteet, latat
käpälät, saisi olla paremmin kulmautunut ja liikkuakin paremmin, itseluottamus puuttuu, aristaa.
KEETAN REVELATIONS 21318/06 s.12.03.2006 i. Fin Mva Breeze Air Mail e. Breeze Halfpenny kasv. Liisa Kananen
Näyttelyt: Kemi 25.11. Saija Juutilainen. PEK 2 KP. 8 kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan hyvin miellyttävä
narttupentu, jolla kaunispiirteinen mutta tänään hieman nahkainen pää, kaunis ilme, hyvä purenta, erinomainen kaula ja
ylälinja, tilava runko, mutta on tänään aavistuksen pullea, voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja liikkuu riittävällä
askelpituudella, mutta köyristää hieman lanneosaa, erinomainen karvan laatu, mukava luonne.
LADYSPLITS’S BAMBI 45213/05 s.05.08.2005 i. N Mva Travis Vital Spark e. Margate Bethany Mae kasv. Ulla Ruistola
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. PEK 1. 8 months old red bitch of very good quality, feminine head,
a bit wide on the muzzle, scissor bite, nice neck, a bit straight shoulder and short upper arm, well developed body for age, a
bit long in loin, well angulated hind quarters, once in a while a free mover, wide behind, needs some exercise. Kellokoski
3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN H. Well bodied, pleasant head, well sprung, longer coupled than I like, well
muscled quarters, would benefit of more trimming, first time out, needs to settle down on the move. Hyvinkää 21.10. Jinty
Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH. Feminine head, gentle eye and expression, fair neck and forehand, good legs, excellent
ribcage, loin a shade long, well turned hind quarters, correct set on and carriage of tail, moved well.
LADYSPLITS’S BIANCA 45214/05 s.05.08.2005 i. N Mva Travis Vital Spark e. Margate Bethany Mae kasv. Ulla
Ruistola
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. PEK 2. 8 months old black bitch of very good type, feminine head,
good expression, unfortunately a bit wide in muzzle, scissor bite, nice dark eye, a bit straight in shoulder, good forechest,
well developed compact body, good loin, nice tailset, excellent hind angulation, once in a while free mover, covers ground
well, needs exercise. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN EH. Well balanced overall, feminine head, good
legs and neat feet, well sprung rib, well rounded quarters, low hocks, moved her tail when she moved, white on her face and
chest undesirable, needs to settle down on the move. Kouvola 19.8 Jef Verress, Belgia. . JUN ERI 1. 1 year old black
with a little maroon, very active, nice head, good expression, good reach of neck, level topline, enough angulation, tail well
set, good coat texture, moved well but handler and dog should do good with some show training. Hyvinkää 21.10.. Jinty
Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH. Well balanced head, forehand a little upright, ribcage still developing, excellent legs
and feet, strong loin and hind quarters, sound mover when settled.
LEADING-LIGHT AMAZING AMAZON 16412/01 s.07.02.2001 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Breeze Pearl
’n’ Diamont kasv. Satu Laitinen
äyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. KÄY ERI 1 PN 4. Mittasuhteet oikeat, sopusuhtainen narttu, moitteeton nartun pää,
kiinteä hyvä selkä, voimakas hyvä rintakehä, oikea luusto, riittävät kulmaukset, kaunis turkki, rauhallinen luonne, liikkeessä
ei huomauttamista. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. KÄY EH 3. Pieni narttu, joka saisi olla aavistuksen raajakkaampi
antaakseen paremmat mittasuhteet, erinomainen kallo-osa, kuono saisi olla hieman täyteläisempi, kauniit silmät ja ilme,
hyvä kaula, lyhyt olkavarsi, hyvä rinnan syvyys, pitkä lanneosa, lyhyt lantio, hyvä matala kinner, sopiva luusto, tulisi
liikkua ryhdikkäämmin, liikkuu tänään etumatalasti, hyvä karva, miellyttävä luonne.
LEADING-LIGHT ANTS IN MY PANTS Fin Mva 43015/01 s.04.10.2001 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva
Leading-Light Some Like It Hot kasv. Satu Laitinen

Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. KÄY ERI 3. Mittasuhteiltaan oikea, aavistuksen kevytrakenteinen narttu, jolla
kaunis nartun pää, moitteeton selkälinja, oikea-asentoinen rintakehä, riittävät kulmaukset, moitteeton turkki, luonne ja
liikkeet. Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. KÄY H. Feminint uttryck, huvud med utmärkta proportioner som
kunde vara bredare över nospartiet, mycket bra hals, behöver mera djup i bröstkorgen, tillräcklig benstomme, tillräcklig
överarmsvinkel, något brant kors, utmärkta proportioner, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, rör sig med mycket god
steglängd, men går inte helt rent idag, utmärkt pälskvalitet. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. KÄY ERI 1 PN1
SERT VSP. 4 years old blue roan bitch of excellent quality, nicely chiselled feminine head, sweet expression, dark eyes,
scissor bite, excellent neck set into well laid back shoulders, nice forechest, compact square body, excellent loin and hind
quarters, good hind angulations, beautiful coat, happy and free mover, would like larger steps in front, well presented. Lahti
22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. KÄY ERI 1. Harmonisch Aufgebaut, in sehr schönen Rahm steht, feminin Kopf mit
richtige Schnitt und viel Typ, sehr gut Winkelungen, schönes Haarkleid, läuft sehr gut. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt.
KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Sopusuhtainen, hyvärakenteinen narttu jolla ilmeikäs pää, riittävä luusto, hyvä turkki, liikkuu ja
esiintyy hyvin ja iloisesti, miellyttävä luonne. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. KÄY ERI 1 PN2 VASERT.
Typy blue roan, feminine head, adequate neck, good legs and neat feet, well bodied, good width of quarters, moved soundly
and nicely presented. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . KÄY ERI 1. Well balanced bitch, elegant head and correct
lines, correct expression, strong straight topline, good volume of body, excellent angulation in front, enough behind, free
movement, excellent temperament. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. KÄY ERI 1 PN4. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis
sopusuhtainen hyvärakenteinen narttu, jolla kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen turkin laatu, liikkuu ja
esiintyy erittäin hyvin, ihastuttava luonne. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. KÄY EH 1. Erinomainen tyyppi ja koko,
hyvät rungon mittasuhteet, hyvä kallo-osa, mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvät silmät ja ilme, hyvänpituinen
kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, lyhyt lantio, erinomainen luusto, kaunis väri ja karva, etuaskel
saisi olla pidempi, muuten liikkuu hyvin, ihastuttava käytös. Haapajärvi 12.8. Leila Kärkäs. KÄY EH 2. Hyvän
tyyppinen, hieman sidotulla askeleella liikkuva narttu, jonka etuosa painuu liikkeessä, hyvä kallo ja silmät mutta lyhyt ja
kapea kuono, hyvä kaula, tasapainoiset niukat kulmaukset, riittävä luusto, hyvä runko ja riittävä eturinta, hyvä karva, iloinen
luonne, hyvät yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet. Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Viro. KÄY ERI 2 PN3 VASERT.
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen, sopusuhtainen narttu, kaunis narttumainen pää, hyvä ylälinja, hyvä runko ja
raajat, hyvät liikkeet. Helsinki 3.9 . Sigrid Jarmer, Itävalta. KÄY ERI 1 PN1 SERT VSP. Harmonisch aufgebaute kräftige
Hündin, schöner Kopf mit sehr gutem Ausdruck, gute Schulterlage, sehr gut gewinkelt, kräftige Knochen, schöne Obeneund Unterlinien, korrekte Bewegung, gutes Haar. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. KÄY ERI 1 PN3 VASERT. Feminin
tik av bra storlek, välformat huvud, korrekt överlinje, bra kropp, lite knappt vinklad fram, rör sig väl, bra pälskvalitet. Oulu
7.10. Rita Reyniers, Belgia. KÄY ERI 3. 5 years, presented in too good food condition, feminine head, correct bite, just
enough forechest, good depth of chest, enough angulations, is throwing the right hind leg out while moving and is slightly
open in elbows. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. KÄY EH 4. Sweet head, eye and expression, a little
upright in forehand, well made ribcage, short back, strong loin, good turn of hind quarters, merry mover. Tampere 6.12.
Jukka Kuusisto. KÄY ERI 1 SERT FIN MVA ROP. Reippaasti esiintyvä, hyvän kokoinen narttu, hyvä pää, vahva selkä,
hyvä tiivis runko, oikea-asentoiset raajat, tehokkaat liikkeet. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. KÄY ERI 2. Nice
shape, feminine expression, good front, good angulations, excellent ribcage, good loins and croup, should have stronger
hocks, moves well.
LEADING-LIGHT BLACK MAGIC WOMAN 26768/04 s.10.04.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. Leading-Light
Me Myself ‘N’ I kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. AVO EH. In noch passende Rahmen steht, feminin Kopf, in der Front
noch etwas schmal, sehr schöne Halslänge, quadratische Gebaude, Rückenlinie in der Bewegung nicht überzeugend, sollte
in der Ländenpartie etwas kräftiger sein, schönes Haar. Jaala 1.5. Jorma Silta. AVO EH 2. Mittasuhteiltaan oikea,
kaunispäinen narttu, sillä on hyvä kaula ja selkä, köyristää hieman lantiota, riittävä rinnan syvyys, eturinta hieman kapea,
moitteeton luusto ja etukulmaukset, polvikulma voisi olla voimakkaampi, kaunis turkki, hyvä luonne, pientä ahtautta
etuliikkeissä.
LEADING-LIGHT BROWN-EYED-GIRL Fin Jva 26770/04 s.10.04.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. LeadingLight Me Myself ‘N’ I kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. NUO EH. 2 years old chocolate roan of very good quality, beautiful
colour, nicely chiselled feminine head with good expression and hazel eye, scissor bite, enough neck, a bit straight shoulder,
good forechest, compact body, today a little bit fat, a bit high over the loin, sloping loin with low tailset, would like more
hind angulation, topline should be better when moving, a bit wide in front, well presented. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf,
Saksa. KÄY ERI 3. Freundliches Temperamentvolle Braunschimmel, richtige geschnittende und proportionierter Kopf,
gute Substanz, korrekte Winkelungen, zeigt sich im Stand und Bewegung sehr gut. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, IsoBritannia. KÄY EH. Merry chocolate roan, pleasant head, well sprung rib, short coupled, when moving away rear action
was very close.
LEADING-LIGHT C’EST SI BON 13781/05 s.24.12.2004 i. Backhills Just For You e. Fin Mva Leading-Light Some
Like It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Feminint välskurit huvud med utmärkta proportioner,
som ännu kan bredda något, mycket bra hals, välutvecklad förbröst, utmärkt bröstkorg, mycket god överarmsvinkel,
välvinklad bakställ, en aning lång i länden, något brant kors, rör sig parallelt med mycket bra steg, utmärkt pälskvalitet och
presentation. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN EH. Pleasant blue bitch, good head and expression,
adequate neck, I would like more length in the upper arm, well sprung rib, short coupled, well rounded quarters, moved
well, happy on the move, perhaps could lose a pound or two because she is rolling when she moves.

LEADING-LIGHT FIFTH ELEMENT 46199/04 s.28.08.2004 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e.
Leading-Light Tzunami kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO ERI. Short cobby red, pleasant head and expression,
adequate neck, I would like longer upper arm, well sprung ribs with deep chest, short coupled, good width of thigh, moved
soundly and with drive.
LEADING-LIGHT ME MYSELF ‘N’ I 43009/01 s.13.08.2001 i. Lynwater Forecaster e. Leading-Light Naughty Dreams
kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. KÄY EH 2. Huvud med utmärkta proportioner och uttryck,
kunde ha mera bredd över nospartiet, bra hals, välformad bröstkorg med tillräckligt djup, mycket bra överarmsvinkel,
utmärkt benstomme och proportioner, något brant kors, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, rör sig med långa mjuka
steg och håller sina linjer i rörelse, pälsen kunde vara bättre trimmad.
Toko:
KANGASNIEMI 5.8.2006

PURANEN MARKO
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84,5

LEADING-LIGHT PRETTY FLOWER 44976/02 s.09.10.2002 i. S Mva Backhills Garibaldi e. Fin Mva Leading-Light
Some Like It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. AVO H. Feminint uttryck, utmärkta proportioner i huvudet, kan
fortfarande bredda över nospartiet, bra hals, behöver mera förbröst och bredd i bröstkorgen, god överarmsvinkel, utmärkta
proportioner, brant kors, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, håller inte sin rygg i rörelse då korset faller, utmärkt päls
och presentation, härligt temperament. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. AVO ERI 2 PN4. 3 years old blue roan
bitch of excellent quality, very nice outline, excellent well chiselled feminine head with nice expression, scissor bite, dark
eyes, excellent neck set into well laid back shoulders, compact well developed body, excellent loin, good tailset, excellent
hind angulation, beautiful coat, happy and free mover, but would like a bit longer steps back and fore, nice temperament,
well presented. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis ilmeikäs pää, riittävä luusto,
etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, rintakehä ja eturinta voisivat olla täyteläisemmät, hyvä takaosa, liikkeessä
eturaajojen askel voisi olla pidempi, esiintyy iloisesti. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI 2. Good
quality blue bitch, sweet feminine head, kind expression, adequate neck, I would like more upper arm, good legs and neat
feet, well sprung ribs, deep body, short coupled and good width of thigh, well muscled quarters, ever wagging tail, moved
beautifully, well presented. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. AVO ERI 2 PN4. 3.5-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen ja
kokoinen, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis feminiininen pää jossa oikeat linjat, sopiva otsapenger, hyvät silmät ja ilme,
kaula liittyy hyvin lapoihin, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa, hyvä runko, sopiva luusto, normaalit liikkeet,
tyypillinen luonne, häntä heiluu taukoamatta.
LEADING-LIGHT SOME LIKE IT HOT Fin Mva 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: Valkeala 4.3. Jorma Silta. AVO ERI 2. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen kaunis narttu, sillä on hyvä selkä,
riittävä rinnan syvyys, mutta eturinta saisi olla voimakkaampi, raajoissa ei ole huomauttamista, hyvä turkki ja luonne, hyvät
liikkeet. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. KÄY ERI 4. Almost 7 years old red & white of excellent quality,
carries her age well, well chiselled feminine head, excellent neck set into well laid back shoulders, a bit short upper arm,
good forechest, compact well developed body, excellent loin, nice hind angulation, excellent coat, moves with drive and
energy, age only shows in topline, well presented. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. AVO ERI 3. Kompakte kräftige
Orangeschimmel, sehr schöner Kopf, Rücken könnte etwas kürzer und die Halz länger sein, sehr gute Substanz, sehr gute
Hinterhandwinkelung, Rücken sollte in der Bewegung noch strächer sein. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. KÄY EH 3.
Erittäin hyvän tyyppinen, vankka, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, pää voisi olla jalompi, hyvä kaula, lanneosa voisi olla
hieman lyhyempi, melko runsas turkki, joskin hyvälaatuinen, liikkuu hyvin ja iloisesti. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer,
Iso-Britannia. KÄY EH. Feminine orange and white, lots of substance, good forechest, well made quarters with good
width, moved well, bit short on the leg for me.
LEAVENWORTH I SING N’ SMILE 22402/03 s.28.01.2003 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Leavenworth
Singing Silent kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. AVO EH. In noch passende Rahmen, richtig geschnittende Kopf,
ausreichende Halslänge, passende Tiefe und Substanz, in der Bewegung die Hinterhand etwas erg, schlichtes Haar. Hamina
13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. AVO ERI 2. 3 Jahre, Gebiss korrekt, Kopflinie gut, Ohren sehr gut angestellt, Augen
dunkel, obere Körperlinie gut, gutes Winkelungen, Bewegungen. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. AVO ERI 1. Nice
type, good size and proportions, nice head, correct eye and ear, good reach of neck, correct topline, good angulation front
and rear, good temperament, good coat, correct movement. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO EH. Gold
shown in good hard condition, although lack in her clothes, pleasant head and expression, lacking length in upper arm,
making her straight in front, big ribs, good width of thigh, well muscled quarters, moved soundly. Pori 2.7. Virginia Lyne,
Kanada. AVO ERI 2. Gold bitch that is lacking a depth of body and somewhat long in hock, good neck, pretty head, needs
forechest, good expression. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. KÄY EH 4. 3½, presented in a too good food condition,
throat should be drier, correct bite, excellent brisket and angulations in rear, enough forechest, movement a bit narrow
behind and is missing drive. Kemi 25.11. Saija Juutilainen. KÄY H. 3.½-vuotias hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla
hyvä tiivis runko, hyvä pään pituus, kulmakaaret voisivat olla hieman korostuneemmat ja ilme pehmeämpi, erinomainen
purenta ja huulilinja, vahva kaula, pitkä olkavarsi joka voisi olla viistompi, hyvä rintakehä, mutta eturinta voisi olla parempi
ja kyynärpäät painuvat yhteen ja seisoo edestä ranskalaisittain, hieman jyrkkä lantio, kohtuulliset takakulmaukset,
hyvälaatuinen mutta hieman niukka karvapeite, erinomainen iloinen luonne, liikkuu edestä ja takaa kovin kapeasti ja
sivuaskeleissa saisi olla enemmän voimaa, takaliike tänään kovin pomppivaa ja jää rungon alle, kauniisti esitetty.

LEAVENWORTH LET IT BE ME 41489/03 s.24.05.2003 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Leavenworth No
Less No More kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. AVO ERI 2. Nice type, size and proportions, nice head, correct eye and
ear, good reach of neck, straight topline, good angulation front and rear, correct movement, good coat and temperament.
Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Short cobby black bitch, sweetest of heads and kind expression,
adequate neck, lacking length in upper arm and shoulder placement is too straight, well sprung ribs, short couplings, well
angulated and muscled quarters, moved well with drive. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. AVO ERI. Rather overweight
black bitch that needs better reach in her front movement, pleasant head but a little throaty, well let down in hock. Kotka
30.7. Dianne Besoff, Australia. AVO EH. Strong boned, strong headed, shorter in neck than I prefer, with upright
shoulder placement, well bodied, good back and chest, moderate rear angulation, little high in hocks, well coated, firm
topline, good temperament, moves with ease.
LEAVENWORTH LIMITED OFFER 41490/03 s.24.05.2003 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Leavenworth
No Less No More kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Typy cobby black bitch, feminine head and melting
expression, reachy neck and well placed shoulders, good legs with neat feet, well sprung ribs, deep body, good angulation in
quarters, moved with exuberance and drive. Hämeenlinna 27.8 Tarja Hovila. AVO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP.
Erittäin kaunis narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, erinomaista tyyppiä, sievä nartun pää, erittäin kaunis kaula ja ylälinja,
oikea-asentoinen häntä, tasapainoisesti kulmautunut, erinomaiset käpälät, hyvä luusto ja runko, liikkuu tehokkaalla
askeleella mutta olisi enemmän edukseen jos esiintyisi paremmin. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO
EH. Clean neck, head and shoulders, upper arm rather short, excellent legs and feet, good ribcage, level topline, well turned
hind quarters, up to size for me and a little narrow all through.
LEAVENWORTH LUVME LUVME NOT 41492/03 s.24.05.2003 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e.
Leavenworth No Less No More kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Typy gold bitch, little reserved on the move,
feminine head, kind expression, reachy neck and well placed shoulders, short cobby body, short coupled, good angulation
on the rear, moved soundly but not happily.
LEAVENWORTH NOTED BY NAME Fin Mva 26496/01 s.03.02.2001 i. PMV-99 Flyers You Know e. Leavenworth
No Less No More kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. VAL ERI. Well balanced bitch, sweetest of heads and
expression, reachy neck, good legs and neat feet, well sprung ribs and deep body, good width of thigh, moved soundly, the
trimming did not complement the quality of the bitch. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VAL ERI 4. Good
overall make and shape, feminine head, lovely neck and forehand, excellent ribcage, back, loin, well turned hind quarters,
good outlline, in good coat and condition.
LEAVENWORTH SWEET MEMORIES 15940/06 s.24.11.2005 i. Leavenworth And Proud Of It e. Flyers Ode Do-Joy
kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 3 KP. Happy black bitch puppy who is very feminine but
needs to develop in body depth and width, head is well balanced but a little fine, moves soundly with confidence. Hyvinkää
21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH. Feminine head, neck a little short, forehand a little upright, well made
ribcage, short back, strong loin, good turn of hind quarters, correct set and carriage of tail, happy mover.
LECIBSIN MADONNA 51305/04 s.17.11.2004 i. Lecibsin Mr Happy e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Feminint välskurit huvud som ännu behöver bredda,
mycket bra hals, behöver ännu utvecklas i förbröst djup, bröstkorgen har utmärkt längd, mycket god överarmsvinkel,
utmärkta proportioner, benstomme samt kors, mycket god vinklar bak, rör sig parallelt med långa mjuka steg, håller sina
linjer i rörelse. Rauma 20.5. Jorma Silta. NUO EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, hieman lihavassa kunnossa esitetty narttu,
riittävä nartun pää, hyvä selkä, riittävä rinnan syvyys, hieman lyhyt olkavarsi, riittävät takakulmaukset, hyvä turkki, kiva
luonne, hyvät liikkeet. Hämeenlinna 27.8 Tarja Hovila. NUO EH 2. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet, viehättävä
feminiininen pää jossa otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula ja selkä, turhan lyhyt pysty olkavarsi, kylkikaaret voisivat
olla paremmin kaareutuneet, hyvin kulmautunut takaosa, oikea turkin laatu, liikkuu löysästi edestä, muuten hyvin,
miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Köyliö 17.9. Vera Smirnova, Viro. KÄY EH 1. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko,
hyvä luusto, hyvä pää, vahva selkälinja, hyvä eturinta ikäisekseen, hyvin kehittynyt runko, hieman etuasentoiset lavat,
riittävät takakulmaukset, reippaat liikkeet.
LECIBSIN MANZAMA 21028/06 s.11.02.2006 i. Lecibsin Mr Happy e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Seinäjoki 5.11. Ritva Raita. PEK 3. Vielä hieman tasapainoton pentu, kuono-osa saisi olla täyteläisempi,
kaulanahkaa, hyvä purenta, eturakenne vielä löysä, selkä lanneosaltaan pitkä ja vähän luisu lantio, hyvä polvikulma mutta
liikkuu takajaloillaan.
LECIBSIN SPECIAL GIFT Fin Mva Fin Jva JM-01 36158/97 s.07.06.1997 i. Lecibsin Corncob e. Lecibsin Sabotage
kasv. Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Cristian Stefanescu, Romania. VET ERI 1 PN 4 ROP-VET. Feminine head, typical
expression, enough long in neck, well developed chest, good shoulders & normal back line, exc. feet, correct hockangulations, exc. mover, very well presented. Valkeala 4.3. Jorma Silta. VET EH 1. Oikeat mittasuhteet, hieman lihavassa

kunnossa esitetty veteraani, kaunis nartun pää, hieman kaulanalusnahkaa, moitteeton selkälinja, voimakas oikea-asentoinen
rinta, voimakas luusto, olkavarsi voisi olla pitempi, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Toijala 3.6. Markku Santamäki. VET
ERI 2. Kauttaaltaan hyvin rakentunut, täyteläinen veteraani, liikkuu ja esiintyy upeasti, erittäin hyvä täyteläinen pää ja pitkä
kaula, hyvä runko ja eturinta, kiharuuteen taipuva karvapeite. Mänttä 4.6. Teija Poikolainen-Däuber. VET EH 2. Hyvä
tyyppi ja koko, melko hyvä pää, hieman lyhyt kaula, etuasentoiset lavat, hyvä vahva runko, hyvin kulmautunut takaa,
liikkuu reippaasti ikäisekseen. Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Viro. VET EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan
kokoinen, sopusuhtainen veteraaninarttu, jolla on kaunis narttumainen veteraanin pää, toivoisin pitemmän kaulan, vahva
selkä, eturinta saisi olla leveämpi, hyvä rintakehä, hyvä takaosa, hieman pehmeä karva, ikäisekseen erittäin hyvät liikkeet.
LUI PERSON VANESSA RKF1510662 s.20.10.2003 i. Indian Summer of Black Mirage e. Rus Irene’s Many
Complements kasv. S. Gorodilov, Venäjä
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. KÄY H. Mycket vacker helhet, medelstor tik, fina ögon, önskar något
längre huvud, för mycket läppar och halsskinn, tillräcklig hals, tunn benstomme, mycket veka mellanhänder och platta
tassar, bra kropp, stark länd, bakpartiet behöver vara längre och bättre vinklat, mycket vacker pälskondition, dålig rygglinje,
trippande bakbensrörelser, rör sig stabilt fram, vacker kondition.
MANACA’S BAG OF BEANS EuJV-06 S50704/2005 s.28.06.2005 i. Travis Vital Spark e. Manaca’s Rain Or Shine kasv.
Monica Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN ERI 1 EuJV. Mycket vacker junior med härlig helhet och balans,
vackert huvud med mjukt feminint uttryck, bra hals, utmärkt förbröst, kunde ha mer benstomme, välformad och
välutvecklad kropp, stark länd, utmärkta vinklar bak, utmärkt överarm, mycket vacker päls och kondition, utmärkt rygg, rör
sig med ett härligt steglängd och kraft, fullt baksteg, härlig resning, behöver lite mer självförtroende.
MANACA’S FAIR MEANS OF FOUL S33605/2006 s.15.04.2006 i. Almanza Hit The Road Jack e. Manaca’s
Unblushing Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. PEK 2 KP. Very nice shape and good proportions, quite feminine,
quite good front for her size, excellent ribcage and topline, quite strong croup for age, excellent angulations, moves well.
MANACA’S XCUSE MY CONDUCT Fin Mva 47123/04 s.11.07.2004 i. Kans & Fin & Am Mva NMV-94 EuJV-94 V95 MV-95 BV-95 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. S Mva Manaca’s Alice In Chains kasv. Monica
Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. NUO ERI 1 PN2 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, sulavalinjainen nuori narttu,
kaunis nartun pää, moitteeton selkä, hyvä rintakehä, voimakas hyvä luusto, oikeat kulmaukset, kaunis turkki, miellyttävä
luonne, liikkuu oikein. Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. NUO ERI 1 PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja
ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko ja syvä rintakehä,
tasapainoisesti kulmautunut, antaa aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman, kaunis turkki. Pertunmaa 8.4. Harri
Lehkonen. NUO EH 1. Keskikokoinen, reippaasti esiintyvä, hieman pitkä ja loiva otsapenger, alaleuan tulee levitä, vahva
luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, oikealaatuinen karva, ikäisekseen hyvä runko, liikkuu hyvällä askeleella.
Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. NUO ERI 2. 21 months old red bitch of excellent quality, feminine head,
slightly wide in skull, scissor bite, enough neck, well angulated shoulder and excellent forechest, good bone, excellent
compact body, excellent loin and hind quarters, good tailset, excellent coat, happy and free mover, would like to see her
take bigger steps, sound back and fore. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia NUO ERI 1. 21 months old bitch
of good type and balance, flows through nicely from neck to topline, tailset correct, head qualities good but could be slightly
longer in muzzle, moves soundly in rear but swings left shoulder when coming towards you. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf,
Saksa. NUO ERI 1 PN2 SERT VACA. Harmonisch ausgebaut, richtige Grösse, sehr schöne Typ, femininer Kopf, sehr gute
Winkelungen, richtige Substanz und Tiefe, schönes Haar, läuft sehr schön. Jaala 1.5. Jorma Silta. NUO ERI 2 PN2
VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, sillä on kaunis nartun pää, oikea ylälinja, riittävä hyväasentoinen rinta, vahvaluustoiset
riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä turkki, miellyttävä luonne, liikkuu oikein. Iitti 27.5 . Jorma Silta. NUO EH 1.
Mittasuhteiltaan oikea, hieman pulskassa kunnossa esitetty narttu, sillä on hyvälinjainen pää, hieman kaulanalusnahkaa,
oikea-asentoinen selkä, hyvä rinnan syvyys, mutta rintakehä hieman kapea, kiva luonne, kaunis karva, hyvät liikkeet.
Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. NUO ERI 2 PN2 VASERT. Elegant bitch, nice head, correct ear and eye, good reach
of neck, straight topline, good angulation front and rear, nice coat, good temperament, free movement. Kellokoski 3.6.
Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO ERI 2. Well presented gold, in excellent condition, feminine head and kind
expression, reachy neck and well placed shoulders, deep body, good width of thigh, well rounded quarters, moved
beautifully. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. NUO EH 2. Kraftfull välbalanserad tik, önskar längre och bättre ansatt
hals, mycket vackert uttryck, välformat huvud, behöver utvecklas i nospartiet och underkäke, bra förbröst och ben, lång
välutvecklad bröstkorg, stark länd, goda vinklar bak, mycket vacker päls och kondition, bra rygg, rör sig med ganska bra
baksteg, dock behöver bli fastare, måste stabilisera sig fram, utmärkt resning. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . NUO
ERI 1 PN2 SERT. Nice very well balanced bitch, correct type of head, excellent expression, strong straight topline,
excellent volume of body, very well angulated, enough parallel movements, excellent temperament. Tuuri 17.6. Rune
Fagerström. NUO ERI 2 PN4 VASERT. Reilun kokoinen narttu, erinomainen tyyppi, oikeat rungon mittasuhteet, pää saisi
olla jalompi malliltaan, mutta riittävä sukupuolileima, hyvä kaula joka liittyy hyvin lapoihin, pysty olkavarsi, tilava
rintakehä, vahva lanneosa, hyvä lantio, hyvin kulmautunut takaa, hyvä matala kinner, hyvät raajat, hieman pehmeät
välikämmenet, normaalit liikkeet, hyvin hoidettu karva, miellyttävä luonne.
MANDOLIC MELICA 16913/05 s.07.02.2005 i. Crawford Tom Dooley e. JV-02 Sarow’s Savannah kasv. Tanja
Karjalainen

Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Cristian Stefanescu, Romania. JUN ERI 3. Elegant bitch, feminine head, well developed
chest, normal back line, correct hock-angulations, in movement forefeet turned in, quality coat. Rovaniemi 4.3. Soile
Bister. JUN H. Hyvin feminiininen, kaunislinjainen narttu, joka voisi olla hieman vahvempi, toivoisin täyttyneemmän
kuonon, niukat kulmaukset, kaunis kaula, erinomainen karvan laatu, liikkuu edestä hyvin mutta takaa hieman kapeasti ja
voimattomasti, erinomainen luonne. Oulu 14.5. Ritva Raita. JUN EH 2. Pentumainen, hyvä ilmeikäs pää, sekä etu- että
takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat, liikkuu silti tasapainoisesti. Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen,
Tanska. JUN EH 2. 10 months, very fine in bone and head, correct feet, good neck and shoulder, would like a better shape
of ribcage, she is a bit barrel needing depth and tapering which would also improve elbows and front movement, well set
tail, short hocks, carrying too much weight does not help, and she needs to grow more coat. Keminmaa 22.7. Harri
Lehkonen. JUN EH 1. Pienehkö, reippaasti esiintyvä nuori narttu, feminiininen pää, riittävästi kulmautuneet raajat,
ikäisekseen hyvä runko, oikean laatuinen karvapeite, voisi liikkua ryhdikkäämmin ja tehokkaammalla askeleella, tarvitsee
aikaa, esitetään hyvin.
MANDOLIC MIMULUS 16912/05 s.07.02.2005 i. Crawford Tom Dooley e. JV-02 Sarow’s Savannah kasv. Tanja
Karjalainen
Näyttelyt: Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. JUN H. 15 months, would like more nobility of head,
good eye, very upright in shoulder and she needs a better topline and shape of ribcage, correct bone and feet, excellent coat,
moves happily, but very close behind. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. JUN EH 1. 17 månader, tik av bra storlek, feminint
huvud med bra skalle, ännu något tunn i nospartiet, bra stop, korrekt bett, kunde önska något kraftigare vinklar, bra
bröstkorg, något lång i länden, rör sig med kort steg fram och höjer länden i rörelsen, trevlig temperament. Oulu 7.10. Rita
Reyniers, Belgia. NUO EH 3. 20 months, good in size, could be more compact, slightly sloping skull, correct bite, must
become drier in the throat, slightly good food condition, which gives her roached back, I prefer more knee angulation,
movement in rear not totally correct and in front not stable.
MARGATE BETHANY MAE 26932/03 s.30.04.2003 i. N & S(n) Mva Caperhill Missing Link e. Kans & Fin & Est Mva
Canyonn Carrie On At Margate kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Marttila 8.4. Tarja Hovila. AVO ERI 2. Kaunislinjainen narttu, erinomaista tyyppiä, feminiininen
miellyttäväilmeinen pää, otsapenger voisi olla aavistuksen selvempi, hieman lyhyt pysty olkavarsi, muuten tasapainoisesti
kulmautunut, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät raajat ja luusto, erinomainen takaosa, hieman leveät etuliikkeet, takaa
liikkuu hyvin, upea turkki. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. KÄY ERI. 2½ years old red bitch of the biggest
size, anyway excellent quality, very nice proportions, feminine head, dark eyes, scissor bite, excellent neck set into well laid
back shoulders, excellent forechest, excellent compact body, a bit long and sloping loin, a bit low tailset, good hind
angulation, excellent coat and grooming, happy free mover covering ground well, well presented. Lappeenranta 15.4.
John S. Rowles, Australia KÄY ERI 1 PN3 SERT. Well balanced 3 year old bitch, would like to see slightly better topline,
has a dip behind the withers, head qualities good, moves soundly in the rear but a little loose at elbow when moving towards
you. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. KÄY EH. Balanced red bitch, lots of substance, good boned and big
ribs, well angulated quarters, moved well, bit big for me. Kouvola 19.8 Jef Verress, Belgia. . KÄY ERI 2 PN2 VASERT.
3½ year old orange, good type, nice head, neat ears, correct topline, tail well set and carried gaily, enough angulation, good
coat, moved and showed well. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. KÄY EH 3. Gentle eye and expression,
good nose, strong jaws, forehand a little upright, good legs and feet, excellent ribcage and body, well turned hind quarters,
loin a little long. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. KÄY EH 4. Iloisesti esiintyvä narttu, hyvä pää, hieman lyhyt kaula, lavat
etuasentoiset, eturaajat ulkokierteiset, hyvät takaraajat, hyvä täyteläinen runko, hyvälaatuinen turkki, liikkuu löysästi edestä,
hyvä taka-askel.
Spanieleiden metsästyskoe:
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MARGATE CARTE BLANCHE Kans & Fin & Rus & Lv Mva 11368/02 s.09.12.2001 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva
Shavian Cosa Nostra e. Fin Mva Margate Never By Chance kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. VAL ERI 3. Ääriviivoiltaan hyvin kaunis narttu, hyvä päätyyppi, hieman
pyöreät silmä, kaunis kaula ja ylälinja, erinomaiset raajat, varsin kauniit käpälät, seisoo hyvin raajoillaan, turhan karkeat
etuliikkeet.Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. VAL ERI 4. Huvud med utmärkta proportioner, välutfyllt
nosparti, något runda ögon, utmärkt hals, välvinklad överarm, bra djup i bröstkorgen, som har tillräcklig bredd, utmärkta
proportioner, kors och benstomme, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, rör sig med långa mjuka steg och håller sin
rygglinje utmärkt, visas i något tunn kondition, utmärkt pälskvalitet. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia VAL
ERI 1 PN2 VACA. 4½ year old bitch of good type and balance, short in upper arm, but still moves soundly front and back
with reach in side movement, lacks in head qualities in that she could be longer in muzzle and have a smaller eye, also her
stop is too pronounced. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. VAL ERI 3. Cobby typy bitch, red with well
developed head and kind expression, adequate neck, lack of length in upper arm, well boned legs and feet, well sprung deep
body and ribs, good width of thigh and rounded quarters, moved with drive and soundly.
MARGATE CASO ZELANTE 44032/04 s.13.08.2004 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e. Kans &
Fin & Est Mva Margate Wise Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. KÄY ERI 3. Typy red bitch, pleasant head, reachy neck, deep
chest, short cobby body, well angulated quarters, moved with drive.
MARGATE COR BLIMEY Kans & Fin Mva 11367/02 s.09.12.2001 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva Shavian Cosa
Nostra e. Fin Mva Margate Never By Chance kasv. Marjut Kakko

Näyttelyt: Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia AVO ERI 1 PN1 CACIB ROP RYP4. 4 year old bitch of
excellent breed type, well balanced, correct reach of neck meshing through the shoulders into the required topline and tail
carriage, very good temperament and good head qualities, is slightly over angulated in the rear. Kellokoski 3.6. Lesley
Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Gold of good type, feminine head, deep muzzle, kind eye, reachy neck, well boned
legs, well sprung ribs, deep body, plenty of substance, good width of thigh, well rounded quarters, moved well but rear
movement could have been more positive. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. AVO ERI 1 PN2. Feminine female of
great quality, well balanced with correct proportions, size, substance and all attributes of a cocker, feminine head with
correct make and shape, well laid shoulder, angulation front and rear very good, well prepared coat of well texture and
length, firm topline and tailset, excellent in temperament and movement. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. AVO ERI
1 PN4. Very nice bitch, charming colour, excellent body substance, excellent bone, good distance between the front legs,
sound and balanced, excellent mover but topline could be better in movement. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. AVO
ERI 1 PN2 CACIB. Hyvin tasapainoinen, sopusuhtainen, hyvän muotoinen kuono, hyvä purenta, kauniit korvat, hyvä
eturinta, erinomainen rintakehä, hyvä lantio, matala kinner, iloinen luonne, etuaskel voisi olla hieman pidempää,
taidokkaasti esitetty, hienossa näyttelykunnossa. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. AVO ERI 1 PN3 VACA.
Excellent head, temperament and showmanship, very nice show condition, would like her shorter in the back. Heinola 20.8.
Harri Lehkonen. VAL ERI 1 PN2. Vahvarunkoinen narttu, hieman lyhyt pää, stoppi saisi olla vahvempi, hyvin
kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, hyvä turkki, liikkuu hyvällä askeleella. Hämeenlinna 27.8 Tarja Hovila. VAL ERI 1.
Kaunis narttu erinomaista tyyppiä, viehättävä hyväilmeinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja luusto,
hieman lyhyt pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut, kaunis turkki erinomaista laatua, liikkuu hyvin ja iloisesti,
miellyttävä luonne. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VAL ERI 2 PN4. Good muzzle and skull, gentle eye
and expression, strongly constructed forehand, well boned legs, excellent ribcage, strong loin, good hindquarters, in
excellent coat and feather, sound mover.
MARGATE KETTLE WHISTLE 44033/04 s.13.08.2004 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e. Kans &
Fin & Est Mva Margate Wise Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. NUO ERI 1. 18 months old black bitch of excellent type, well
chiselled head, sweet expression, excellent neck, set into well laid back shoulders, excellent forechest, scissor bite, would
like to see her a bit higher on her legs, excellent well developed body, excellent loin, good tailset, excellent hindquarters,
nice coat quality, happy free mover, covers ground well, well presented. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. NUO
ERI 3. 1½ Jahre alt, Gebiss korrekt, Kopflinie gut, Ohren sind gut angesetzt, gute Bewegung, Winkelungen in Ordnung.
Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO ERI 4. Short cobby black, sweetest of heads and expression, reachy
neck and well placed shoulders, beautiful legs and feet, deep body, big ribs, well rounded quarters, low hocks, moved
soundly and freely, but would benefit from more trimming. Rovaniemi 24.6. Claudio de Giuliani, Italia. NUO ERI 2 PN3
VASERT VACA. Right size and type, good expression, too low set ears, right compact body, right neck and shoulder,
strong chest, right tail carriage, good moving. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO ERI 2. Lovely type,
beautiful head and eyes, good neck and shoulder, good topline, very good quarters, when standing looks like a picture,
sound behind.
MARGATE MISS STITCH 33922/06 s.26.05.2006 i. Fin Mva Margate The Macallan e. Margate Trust A Try kasv.
Marjut Kakko
Näyttelyt: Tuusniemi 25.2. Paavo Mattila. PEK 2. Hyvät mittasuhteet omaava kaunis pentu, otsapenger voisi olla hieman
selvempi, kaunis ilme, hyvä kaula, samoin ylälinja, luusto voisi olla aavistuksen vankempaa, hyvin kulmautunut takaa,
liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
MARGATE NEVER BY CHANCE Fin Mva 34268/95 s.07.07.1995 i. Kans & Fin Mva V-93 V-96 PlSg-93 Sirkiss Red
Velvet e. Margate Mama’s Royal kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. VET ERI 2. Kookkaan puoleinen, erittäin kaunislinjainen narttu,
ihastuttava pää, ryhdikäs kaula, erinomainen rungon malli, seisoo hyvin raajoillaan, kantaa itsensä erittäin hyvin liikkeessä.
Marttila 8.4. Tarja Hovila. VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, erittäin hyvin säilynyt hyvin
kauniissa ja jäntevässä kunnossa oleva narttu, jolla miellyttävä pää ja lempeä ilme, kaunis ylälinja, erinomainen runko ja
luusto, erinomainen takaosa, liikkuu ryhdikkäästi vapaalla ja tehokkaalla askeleella. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm,
Tanska. VET ERI 2. 11 years old red bitch in amazing condition, she is a big girl but of excellent quality, feminine well
chiselled head, dark eyes, excellent neck set into well laid back shoulder, a bit short upper arm, good forechest, excellent
compact body, excellent loin and hindquarters, good hind angulation, super coat for the age, well presented, she can still
move, covers ground well, a pride to her owner. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia VET ERI 1 ROP-VET
BIS4-VET. 11 year old bitch of good balance and type, head qualities good, moves soundly, in great condition for her age.
Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VET ERI 1 ROP-VET. Bestes Erscheinungsbild in der Gepfläge, vorzügliches
Fitness, in Stand und Bewegung sehr eindrucksvoll. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. VET ERI 1 PN2 ROP-VET.
11 Jahre alt, Gebiss korrekt, Kopflinie ganz gut, Ohren sind gut angesetzt, starker Körper, gutes Bewegungen und
Winkelungen. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VET ERI 2. Free moving golden bitch with lots to like, kind
expression, good neck and shoulders, excellent legs and feet, good ribs, good quarters, excellent tailset, moves straight and
true with enthusiasm, well handled. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. VET ERI 1 PN4 VSP-VET. Erittäin hyvin säilynyt 11vuotias narttu, kaunis pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja turkki, esiintyy ja liikkuu erinomaisesti.
Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. VET ERI 1 PN3 ROP-VET. 11 years, sound and balanced, very classic type, first
class long head, excellent earset, very strong in the topline, excellent body shape and body substance, excellent mover.
Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET. Voimakas, vahvarunkoinen, erityisen vahva ja hyvä
takaosa, hyvä matala kinner, erinomainen kuono, kaunis kallo, uskomattoman hienossa kunnossa oleva purenta ja hampaat,
erinomaisesti pidetty kaunotar, liikkuu hyvällä askelpituudella, jota vuodet eivät ole verottaneet. Kuopio 6.8. Adolfo

Spector, Argentiina. VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Excellent head, bite and show condition, excellent mover. Hämeenlinna
27.8 Tarja Hovila. VET ERI 2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, erinomaisessa kunnossa esitetty 11-vuotias
veteraaninarttu, jolla on miellyttävä pää ja ilme, erinomainen runko ja luusto, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen takaosa,
oikealaatuinen turkki, liikkuu ryhdikkäästi ja iloisesti. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VET EH 4. Well
balanced head, gentle eye and expression, rather upright in forehand, excellent bone and feet, strong ribcage and loin, well
turned hindquarters, up to size for me, moved well.
MARGATE PARTNER IN CRIME 49657/05 s.04.10.2005 i. Fin Mva Fashion Show of Black Mirage e. Margate Look
At Me kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEN. Compact happy black bitch with sweet head and good
angulation, excellent legs and feet, good rib and width of quarters, excellent tailset, moved soundly and happily, well
handled.
MARGATE TRUE TO YOU 49522/04 s.24.10.2004 i. Kans & Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est & Esp Mva LtuV-04
Shavian Hey Presto e. Kans & Fin & Est Mva Canyonn Carrie On At Margate kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Alajärvi 6.5. Leila Kärkäs. NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Sievä pieni narttu, jolla hyvät mittasuhteet, runko ja
rakenne, hyvä pää, hieman pyöreyttä silmissä, liikkuu kauniisti, erinomainen karva, miellyttävä luonne ja kokonaisuus.
Teerijärvi 23.5. Markku Santamäki. NUO EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä narttumainen pää,
sopusuhtainen luusto, riittävä rinnan syvyys, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkin laatu, tasapainoiset liikkeet,
joskin voisivat olla reippaammat, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti. Seinäjoki 29.7. Markku Santamäki. NUO EH 1.
Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hieman pystyt
olkavarret, hyvä runko, sopusuhtainen luusto, reippaat liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti ja riittävän iloisesti. Hyvinkää
21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. NUO ERI 1. Excellent overall type, make and shape, balanced head, correct head
carriage, good neck and shoulders, correct upper arm, excellent bone and feet, well made ribcage, short back, strong loin,
correct turn of hindquarters and carriage of tail, sound and happy mover. Seinäjoki 5.11. Ritva Raita. KÄY EH. Nuorekas,
sopusuhtainen narttu, suippo kuono, hyvä ilme, normaalit kulmaukset, askel saisi olla vetävämpi, vähän tanakassa kunnossa.
MARGATE UP FOR SURE 37559/01 s.09.08.2001 i. Fin & Est Mva BaltV-03 Claramand For Sure e. Kans & Fin & Est
Mva Margate What’s Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Iloisesti esiintyvä, keskikokoinen, tyylikäs
narttu, feminiininen pää, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, oikeat mittasuhteet rungossa, kaunis turkki, liikkuu
ryhdikkäästi hyvällä askeleella.
MARGATE WIND AND FIRE Fin Mva 26041/05 s.10.04.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels e.
Margate Could Be Yours kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. NUO ERI 1 PN3. Kooltaan ja mittasuhteiltaan sopiva narttu, hyvä pää, kaula ja
selkä, hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvälaatuinen turkki, kauniit liikkeet.
MARIHEI BETTE 39975/04 s.11.05.2004 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock Cafe e. Est Mva Volfrad Avi’
Maria Vivat kasv. Inge Uigru, Viro
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. NUO EH 2. Ikäisekseen vielä pentumainen, keskikokoinen nuori narttu,
jonka tulee kauttaaltaan vahvistua ja jäntevöityä, melko hyvä pää, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, lyhyt
kihartuva turkki, saisi liikkua tehokkaalla askeleella, tarvitsee paljon aikaa.
MERAZURE BELIEVE IN TAN 34465/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. LvV-07
Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. JUN ERI 1 PN4. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, ilmeikäs pää,
hyvä luusto ja vahva runko, voimakkaat tan-merkit, hieman käpälissä nokiset, erittäin musta pääväri, näyttävä kokonaisuus.
Iitti 27.5 . Jorma Silta. JUN H. Vielä hieman kehittymätön narttu, joka esitetään hieman pulskassa kunnossa, sillä on hyvä
pää, oikea-asentoinen selkä, riittävä rinnan syvyys, eturinta vielä puutteellinen, hyvät raajat, samoin turkki ja luonne,
liikkeessä kantaa häntää korkealla. Toijala 3.6. Markku Santamäki. JUN EH 2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea,
ilmeikäs pää, liikkuu hyvin, erittäin hyvä kontakti, kantaa kuitenkin häntäänsä liian korkealla. Savonlinna 9.7. Jouko
Leiviskä. JUN H. Neliömäinen, vielä hieman ilmavalta vaikuttava, suorahkot lavat, hieman kapea kuono-osa, erittäin
kauniit tummat silmät, riittävä runko, vielä kapeahko edestä, takaosa voisi olla voimakkaampi, esitetään kauniissa kunnossa,
erinomainen turkin laatu, liikkeet voisivat olla tehokkaammat, erinomainen temperamentti. Laukaa 16.7. Markku
Santamäki. JUN EH. Rungon mittasuhteilta ja linjoilta hyvä, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä luusto
ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, ikäisekseen hyvä rintakehä, kaunis väritys, hyvä karvapeite, käyttäytyy ja liikkuu
hyvin. Mäntyharju 13.8. Annaliisa Heikkinen. JUN H. Kookas, korkearaajainen nuori narttu, kuono-osa saisi olla
voimakkaampi, pienehköt silmät pilaavat ilmeen, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä runko, riittävät
takakulmaukset, liikkuu hyvin, erinomainen karvan laatu, hyvä luonne. Kouvola 19.8 Jef Verress, Belgia. . JUN EH 2. 1
year old black and tan, little dominant, good head, neat ears, good reach of neck, tail well set but carried highly, good
hindquarters but preferred better angulation in front because of shorter upper arm, good coat texture, could have a better
front movement.
MERAZURE BELLEZA EstJV-06 34466/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e.
Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Tuusjärvi 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 hännän heiluttaja. Valkeala 4.3. Jorma Silta. PEK 2.
Mittasuhteiltaan oikea, kaunislinjainen nuori narttu, sillä on kaunis nartun pää, kuiva kaula, hyvä selkä, rintakehä oikeaasentoinen mutta vielä kapea, moitteettomat raajat, hyvä turkki ja luonne, vielä hieman kapeat etuliikkeet. Lahti 22.4. Peter
Beyersdorf, Saksa. JUN ERI 3. Harmonisch Ausgebaut, in richtige Grösse, feminin Kopf, sehr schöne Halslänge,
quadratische Gebaude, gute Winkelungen, sehr gepflegtes Haar, in der Bewegung die Vorhände ganz nicht parallel.
Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN EH. Mycket söt feminin tik, välbalanserad kropp, vackra ögon, önskar kraftfullare
nosparti, bra hals, brant skuldra, utmärkt förbröst, bra benstomme, tillräcklig kropp för åldern, aning brant kors, välvinklad
bak, utmärkt pälskvalitet, bra rygg, något hög svans, rör sig väl bak, behöver stabilisera sig fram, härlig temperament.
Laukaa 16.7. Markku Santamäki. JUN EH 1. Rungon mittasuhteilta oikea rakenne, oikeat pään linjat, kuono-osan tulee
kehittyä, hyvä eturinta, hyvä runko, oikea lantion asento, hyvä turkin laatu, hyvät liikkeet, käyttäytyy mallikkaasti, häntä
heiluu. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. JUN EH 1. Hyvän kokoinen tyylikäs nuori narttu, kaunis pää, hyvin kulmautuneet
raajat, rungon tulee vahvistua, hyvälaatuinen turkki, hyvä temperamentti, tarvitsee aikaa, hyvät liikkeet. Kotka 30.7.
Dianne Besoff, Australia. JUN EH 4. Strong female, attractive head, good eye colour and ear setting, well boned, topline
could be better, rolled in croup, angulation fore and rear could be better, excellent coat preparation, good temperament, well
handled, moves with short footed. Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . JUN ERI 1 PN4. Nice type and balance, sweet
head and expression, rather immature all over for age, short body, well angulated rear, moves narrowly. Helsinki 9.12.
Christian Vantu, Romania. NUO ERI. Should be more homogenous, nice expression, good front, quite good ribcage,
good loins, should have better croup, good angulations and hindquarters, but should have a longer upper arm, should have
longer steps in movement.
MERAZURE CECIL 38484/05 s.27.06.2005 i. Fin & Est & Rus Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e. Fin & Est & Ltu
Mva BaltV-02 Merazure Lady Tan Dream kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. PEK 1 KP VSP-pentu. Erittäin feminiininen, sievä pää johon toivoisin
vahvuutta lisää, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, samoin luusto kokoon nähden, rungon tulee vielä pyöristyä, hyvin
kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä askeleella.
MERAZURE DAYBREAK 10985/06 s.10.12.2005 i. Fin & Est & Rus Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e. Merazure
Tan Azure Dream kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. PEK 2. Hieman tottumattomasti esiintyvä pentu, feminiininen pää, hyvät lavat
ja ylälinja, eturinnan tulee vahvistua, terveet liikkeet, voisi esiintyä iloisemmin.
MERAZURE GIVE ME A HUG 36757/03 s.22.07.2003 i. Fin & Est & Rus Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e. LvV-07
Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Tuusjärvi 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. Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. AVO ERI 2 PN 3. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää mutta kuonoosa voisi olla täyteläisempi, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa ja matala
kinner, liikkuu hyvällä askeleella, kauniit rungon ääriviivat. Sysmä 20.5. Paula Rekiranta. AVO EH 2. Erittäin hyvän
tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, narttumainen pää, kuono-osa voisi olla voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, hieman
kapea etuosa, hyvä rintakehä ja runko, samoin takakulmaukset, hyvä turkki, saisi liikkua tehokkaammin pidemmällä
askeleella. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO EH. Kraftfull, elegant, välbalanserad, vackra ögon, bra skalle, alltför
tunnt nosparti, mycket vek underkäke, bra förbröst, bra hals, tillräcklig benstomme, bra kropp, stark länd, önskar bättre
vinkling fram och bak, bra päls, rör sig utmärkt bak, för höga och ostabila frambensrörelser, utmärkt temperament.
MERAZURE GREAT SURPRISE 44338/02 s.08.10.2002 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin & Est Mva Merazure
Upside-Down kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Tuusjärvi 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 hvyin kulmautuneet raajat,
polvikulmaus voisi olla voimakkaampi, hyvä turkin laatu, ei parhaassa kunnossa, liikkuu hyvin, käyttäytyy hyvin. Mikkeli
25.3. Marjo Jaakkola. AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja,
hyvä luusto, riittävä eturinta ja runko, tasapainoisesti kulmautunut, hyvät rungon mittasuhteet, liikkuu riittävällä
askelpituudella. Sysmä 20.5. Paula Rekiranta. AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, melko hyvät pään linjat, mutta
otsapenger saisi olla selvempi, hyvä kaula, pystyt lavat, ulkokierteiset etukäpälät, hyvä runko ja takakulmaukset, hyvä
turkki, liikkuu ahtaasti edestä, hyvin takaa. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO H. Kraftfull, kompakt tik, som saknar
elegans, bra nosparti, önskar längre huvud, bakåtslutande skalle, kort hals, utmärkt förbröst, kort bröstben, för dagen för fet,
tillräcklig muskler, önskar bättre vinklad fram och bak, ganska bra päls, rör sig med ganska bra steg, lös i ryggen, trång
fram, mycket glad. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO EH. Nice type, head ok, good neck and shoulder,
balanced body, good quarters, sound behind, but front movement too close when coming towards me, that’s the reason for
’very good’.
MERAZURE LADY LUCK 36756/03 s.22.07.2003 i. Fin & Est & Rus Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e. LvV-07
Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. AVO EH 3. Erinomainen tyyppi, feminiininen hyvämallinen pää, joskin
toivoisin kuono-osaan enemmän vahvuutta, eturinta saisi olla selvempi, sopiva luusto kokoon nähden, hyvin kehittynyt
runko, hieman suora lyhyt olkavarsi, sopivasti kulmautunut takaa, aavistuksen luisu lantio, liikkuu ok. Kuopio 5.8.
Annukka Paloheimo. AVO EH. Kevytpäinen, kevytkuonoinen, hyvät silmät ja purenta, sopiva luusto, olkavarsi saisi olla
viistompi, riittävä rintakehä, hyvä lantio, tiiviit käpälät, saisi olla voimakkaammin kulmautunut takaa, hyvät hapsut, kevyet

iloiset liikkeet, miellyttävä luonne. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. AVO ERI 4. Excellent temperament and
showmanship, needs a better head and more substance.
MERAZURE TAN AZURE DREAM 44340/02 s.08.10.2002 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin & Est Mva
Merazure Upside-Down kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Jaala 1.5. Jorma Silta. AVO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, aavistuksen lihavassa kunnossa esitetty narttu, pään
kallo-osa aavistuksen takaluisu, hyvä selkä, oikea-asentoinen rinta, riittävä luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, kiva
luonne, hyvät liikkeet. Joensuu 27.5 . Theo Leenen, Belgia. AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. 3 years old, nice black & tan,
strong bitch, feminine head, dark eyes and complete scissor bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, well
angulated, good bone, feet and pastern, correct coat, moves well. Joensuu 28.5. Gert Christensen, Tanska. AVO ERI 2
PN2 VASERT. 3 years, nice feminine head, square muzzle, nice dark eyes, good skull, well set ears, good neck and topline,
excellent body, well angulated, good bones, moves a little short in the front, good coat, nice temperament. Savonlinna 9.7.
Jouko Leiviskä. AVO ERI 2 PN3. Kaunislinjainen, sopivan kokoinen, kauniissa karvassa esitetty, kaunis pää, kauniit
tummat silmät, erinomainen tilava runko, eturaajat voisivat olla suoremmat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä tan-väritys,
liikkuu hyvin takaa, kerien edestä. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. AVO EH 3. Solid bitch, very good substance of
body, good proportions and bone, I’d like more solid head with better balance with the body, the lines of the skull should be
better, coat a bit woolly, movement should be better, especially in front. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. AVO EH 4.
Vahva, hyvärunkoinen, voimakasluustoinen, kaunis ilme, hyvä kuono, hieman takaluisu kallo, hyvät korvat ja purenta,
riittävä eturinta, tiiviit käpälät, hyvä rintakehä, riittävästi kulmautuneet takaraajat, hieman pehmeä hyvin hoidettu karva,
kovin väkinäiset ja lyhyet etuliikkeet, joka alentaa palkintosijaa. Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . ERI 2. Typy, well
balanced bitch, good neck and shoulders, nice expression, short well-ribbed body, well angulated behind, moves soundly.
Mäntyharju 13.8. Annaliisa Heikkinen. AVO ERI 2 PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu, hyvä
pää, kaula ja ylälinja, riittävät etukulmaukset, tiivis vankka runko, hyvä takaosa, hieman pehmyt turkinlaatu ja sitä on
hieman liian paljon, hyvä luonne.
MERAZURE UPSIDE-DOWN Fin & Est Mva 14079/01 s.25.01.2001 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s
Bonfire e. Fin & Est & Ltu Mva BaltV-02 Merazure Lady Tan Dream kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . VAL ERI 1 PN3. Good head and expression, very well constructed front
assembly, good spring of rib, short in loin, well angulated behind, moves with good reach and drive but rather narrow
behind. Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Viro. VAL ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, vahva narttu jolla on oikeat rungon
mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, hyvä runko ja raajat, kaunis karva, tehokkaat liikkeet. Luumäki 27.8
Markku Santamäki. VAL ERI 1 PN1 ROP. Vahvarakenteinen, kuitenkin sukupuolileimaltaan selvä, voimakas pää,
erinomaiset kuonon ja kallon ylälinjat, hyvä ylälinja, vahva luusto ja runko, hyvät raajojen kulmaukset, käyttäytyy hyvin ja
liikkuu reippaasti. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. VAL ERI 1. 5 years, quite big in size, nice type, a bit too much skin
on the throat, correct bite, strong back, excellent angulations and brisket, good feet and coat, moves well, I prefer better
head carriage. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VAL ERI 4. Strong bitch, good expression, good angulations,
excellent ribcage, quite good loins, should have stronger croup and hindquarters for her size, moves quite well.
MERAZURE VICTORY IS SURE LvV-07 43248/01 s.30.10.2002 i. Fin & Est Mva BaltV-03 Claramand For Sure e.
Merazure Make Wish kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. AVO EH. Sopivan kokoinen, hyvin rakentunut, liikkuu pitkällä
askeleella, kantaa häntäänsä hyvin, turkki ei parhaassa näyttelykunnossa, hieman koholla olevat otsaluut. Valkeala 4.3.
Jorma Silta. AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla pään kallo-osa taakse viettävä, hyvä selkä,
samoin rintakehä, hyvät raajat, turkki, luonne ja liikkeet. Kerimäki 11.3. Jorma Silta. AVO ERI 1 PN1 SERT ROP.
Mittasuhteiltaan oikea, kaunislinjainen narttu, sillä on oikea nartun pää, hyvä selkälinja, voimakas hyvä rintakehä, hyvät
raajat, hyvä turkki, miellyttävä luonne, liikkuu oikein. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO EH.
Balanced head, forehand a bit upright, good legs and feet, excellent ribcage, loin and topline, good turn of hindquarters,
sound mover, up to size for me. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI 3. Strong bitch, needs more
grooming, very good proportions, nice expression, good front, very elegant neck, withers and topline, medium angulations,
excellent ribcage and loins, quite good croup, quite strong joints, well balanced dog, excellent movement.
MERYL SWEET KELLY 25057/04 s. 18.2.2004 i. Mankenbrook Spirit e. Nancarrow Cinamon kasv.
Spanieleiden metsästyskoe:
LAITILA 10.9.2006
KAUHAJOKI 1.10.2006
ELIMÄKI 7.10.2006
ELIMÄKI 28.10.2006

TÄHTINEN ESKO
METSÄRANTA ARI
MARTIKAINEN RAIMO
KOTIRANTA PERTTI

AVO3
AVOAVO0
AVO2

81
62
93

MIDIAN’S JEWEL QUEEN 37899/03 s.11.06.2003 i. Midian’s Magic Black e. Two Pine’s Midian’s Mind kasv. Katri
Laitila
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. AVO EH. Vahvarakenteinen, sopivan kokoinen, ilmeikäs hyvä pää, vahva
luusto, laaja rintakehä, runsas turkki, liikkuu hyvin. Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. AVO ERI 1 PN1 SERT VSP.
Typical bitch with nice head and outline, using her tail well, a bit unsettled in the ring today and she is a bit over angulated,
movement ok.

MIDIAN’S LADY PLANET 44912/04 s.11.07.2004 i. Shimmerian Jubilee Prince e. Midian’s Jewel Queen kasv. Katri
Laitila
Näyttelyt: Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. NUO H. Black and tan lacking breed type and is overweight, head does not
have sufficient muzzle.
MIDIAN’S MOCCA MODEL 19822/05 s.09.01.2005 i. Maxi Mates Lord Essex e. Midian’s Irish Cacao Heart kasv. Katri
Laitila
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Cristian Stefanescu, Romania. JUN EH. Typical general appearance, feminine head,
forefeet turned out, normal back line, hocks too much turned out in movement, good texture of the hair, should improve the
presentation in move.Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. NUO ERI 1 PN4. 19 months, nice type and size, expressive
feminine head, correct bite, well built without exaggeration, typical happy tail while moving, must stabilise in front.
MOOSELAKE’S BAMBOOZLE 31900/04 s.04.06.2004 i. EstV-97 Northworth Peek In Memories e. Cockhill Key To
My Heart kasv. Helena Ravolainen
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. NUO ERI 2 PN4. Kookas, vahvarakenteinen, hyvä pää, hyvä huulilinja,
erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvä runko, hyvä turkki, reippaat liikkeet. Laukaa 16.7. Markku Santamäki. AVO EH
4. Vahvarakenteinen, kuitenkin narttumainen, hyvä pää ja ilme, vankka runko, hyvä luusto, voimakkaasti kulmautuneet
takaraajat, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin, rungon vahvuus häiritsee kokonaisuutta. Jyväskylä 18.11. Davis Wong,
Australia. AVO H. Type ok, nice neck, topline and quarters, back movement sound but front movement very unsound.
Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI. Should be more homogenous, nice expression, quite front, needs
more ribcage, good loins, should have stronger hindquarters for her size, should move better and hocks should reach the
ground on move, needs more substance for her size.
MOOSELAKE’S BE-BOP-A-LULA 31899/04 s.04.06.2004 i. EstV-97 Northworth Peek In Memories e. Cockhill Key To
My Heart kasv. Helena Ravolainen
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. NUO ERI 1 PN3. Kookas, vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä,
ilmeikäs pää, hyvät mittasuhteet, reippaat kauniit liikkeet, käyttäytyy iloisesti. Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. NUO EH 2.
Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää, toivoisin kuono-osaan lisää vahvuutta, riittävä kaula, hieman etuasentoiset
lavat, riittävä eturinta, hyvä luusto, hyvä leveä reisi, samoin takakulmaus, voisi liikkua pidemmällä askeleella, miellyttävä
luonne. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia NUO EH 4. 22 months old bitch, a bit masculine in type, good
body proportions with correct topline and tailset, would prefer more depth of muzzle, moves ok behind but front movement
could be better.
MUSKETTIKOIRAN JANE FONDA 21802/03 s.16.03.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Muskettikoiran
Fantasy Fanny kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. AVO ERI 3 PN3. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen narttu, jolla muuten hyvä
pää mutta leuan ja kaulanalusnahkaa, hyvä selkä, riittävä oikea-asentoinen rinta, raajoissa ei ole huomauttamista, hyvä
turkki ja luonne, liikkuu oikein. Jaala 1.5. Jorma Silta. AVO EH 3. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen narttu, sillä on
oikealinjainen nartun pää, hyvä selkä, riittävä rintakehä, riittävä luusto, olkavarsi voisi olla pidempi, riittävät
takakulmaukset, kiva luonne, turkki ei paras mahdollinen, hieman leveät etuliikkeet. Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola.
AVO ERI 4. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, luusto saisi
olla voimakkaampi, hyvin kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, liikkuu vapaalla askeleella. Savonlinna 9.7. Jouko
Leiviskä. AVO EH 4. Kaunislinjainen, hieman kookas, tänään erittäin niukassa turkissa oleva, hyvä kaula, suorahkot lavat
häiritsevät ylälinjaa, luusto voisi olla vankempi, riittävä runko, sievä pää, hieman pyöreä kallo, kauniit silmät, reisi voisi olla
leveämpi, hieman korkeat kintereet, liikkuu erinomaisella askeleella takaa, hieman löysästi edestä, erinomainen
temperamentti. Pyhäselkä 13.8. Paavo Mattila. AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Kaunis narttu, hyvä pää, kaunis kaula,
erittäin hyvä runko ja luusto, hyvin kulmautunut, hyvä karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä luonne.
MUSKETTIKOIRAN LA BAMBA 36737/04 s.15.06.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01 V-01 V02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Isadora kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. AVO EH. Dunkel Blauschimmel, passende Grösse, kräftig entwickelte
Kopf, sehr gute Hinterhand Winkelungen, schönes Haar, läuft flüssich und kommend und gehend ziemlich korrekt,
insgesammt ein Ide maskulin. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO H. Well balanced blue, pleasant head
and expression, reachy neck, good depth of body, well angulated quarters, moved ok, a little big for me. Tampere 10.6.
Ligita Zage, Latvia . AVO ERI 4. Correct type, good contact enough, nice feminine head, is parallel lines enough, straight
topline, good volume of body, very well angulated, enough temperament, shows better standing than moving. Laukaa 16.7.
Markku Santamäki. AVO EH. Sopivan kokoinen, jonkin verran korkeutta pitempi, ilmeikäs pää, hyvä etuosa ja rintakehä,
hieman pitkä lanneosa, hyvät raajat ja liikkeet. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. AVO ERI 2. Hyvän kokoinen, tyylikäs
narttu, kaunis pää, hyvin kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, hyvälaatuinen turkki, liikkuu ryhdikkäästi ja hyvällä
askeleella. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. AVO ERI. Well sized female, strong with good bone and substance,
good head, teeth, eye colour and earset, firm body, muscular, well prepared coat, firm topline and tailset, good temperament,
short footed. Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . AVO ERI 4. Good head and expression, excellent neck and shoulder,
lacking in forechest, good legs and feet and body, would like to see better tailset, well angulated behind, moves well.
MUSKETTIKOIRAN NUMBER ONE 40693/05 s.21.07.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e.
Muskettikoiran Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. PEK 2 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula,
riittävä eturinta, samoin luusto, hyvin kehittynyt runko, kohtalaiset takakulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella mutta voisi

kantaa itseänsä paremmin liikkeessä. Mäntyharju 13.8. Annaliisa Heikkinen. JUN ERI 1 PN3. Erittäin hyvän tyyppinen
nuori narttu, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä, vankka runko, takaosa saisi olla voimakkaampi,
liikkuu hyvin edestä, takaa hieman ahtaasti, hyvä turkki, erinomainen luonne.
MUSKETTIKOIRAN NURSE BETTY 40694/05 s.21.07.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e.
Muskettikoiran Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Teerijärvi 25.5. Markku Santamäki. JUN EH 1. Nuori, vielä kehitysvaiheessa oleva, tällä hetkellä hieman
matalaraajaisen vaikutelman antava, ilmeikäs hyvä pää, ikäisekseen hyvä runko, hyvät raajojen kulmaukset, eturinnan tulee
vielä kehittyä, viehättävä väritys, saisi liikkua reippaammin. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. JUN H. 1-vuotias,
mittasuhteiltaan hyvä juniori joka vielä kovin pentumainen kokonaisuus, kaunisilmeinen pää, kallo tässä vaiheessa syvä ja
otsapenger syvä, kaunis kaula, runko vielä kesken kehityksen, riittävä raajaluusto, aavistuksen jyrkkä lantio, erinomainen
karvan laatu, miellyttävä luonne, köyristää turhaan selkää liikkeessä, hyvä askelpituus, mutta tarvitsee vielä aikaa
kehittyäkseen, hyvin esitetty.
MUSKETTIKOIRAN OLIVIA 23206/06 s.21.03.2006 i. Toalmark Cool N’Brown e. Muskettikoiran Joan Collins kasv.
Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10.. Eeva Rautala. PEN. Hyvän tyyppinen narttupentu, jolla sieväilmeinen pää, hyvä selkä ja
rintakehä, riittävä luusto ja takakulmat, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, liikkuu vielä pentumaisesti ja kaipaa
harjoitusta, hauska iloinen luonne.
NEPPARI’S ANASTASIA 18164/01 s.21.11.2000 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Rassel’s Beautiful Queen
kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. AVO ERI. Well sized, good bone and substance and head, certificate
for teeth, strong and firm hindquarters, muscular strong topline, good tailset, plays with good temperament, happy in lead,
moveing smartly.
NEPPARI’S BELLADONNA 13399/05 s. 22.12.2004 i. Fin Mva Northworth Atrue Ashgrove e. Rassel’s Beautiful Queen
kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. JUN T. Sopivan kokoinen, turhan tuhdissa kunnossa, voimaksa, hyvä pää,
liian lyhyt kaula, leveä edestä, hyvin heikko takaosa, luisu lantio, saisi esiintyä enemmän edukseen.
NEPPARI’S CAMOMILLA 32978/06 s.29.04.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Rassel’s Beautiful Queen
kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Eeva Rautala. PEN. Iloinen narttupentu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, pää vielä hieman
kapea ja otsapenger saisi olla selvempi, hieman kapea alaleuka, hyvä ylälinja ja rintakehä, riittävä luusto ja takakulmat,
hieman pysty olkavarsi, liikkuu vielä pentumaisesti ja kaipaa harjoittelua. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. PEK 2.
Kooltaan ja mittasuhteiltaan sopiva lemon roan narttupentu, jalo pää, hyvä kaula ja selkä, eturaajat ulkokierteiset, kevyehkö
luusto, sopivasti kulmautuneet takaraajat, normaalit liikkeet, iloinen luonne.
NIGHTLANE’S EVENINGSTAR Fin Jva 42246/04 s.26.08.2004 i. Am Mva Westerner Marching Order e. Nightlane’s
Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. KÄY H. Mittasuhteiltaan oikea, varsin lihavassa kunnossa esitetty narttu, sillä on
oikea nartun pää, hieman kaulanalusnahkaa, hyvä selkälinja, voimakas syvä rintakehä, varsin voimakas luusto, riittävät
kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Toijala 3.6. Markku Santamäki. NUO EH 1. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan
oikein rakentunut, miellyttäväilmeinen pää, kaula voisi olla kuivempi, hyvä rintakehän muoto, mutta aavistuksen tukeva,
hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, käyttäytyy luottavaisesti, hyvä turkki. Mänttä 4.6. Teija Poikolainen-Däuber. NUO
EH. Hyvä tyyppi ja koko, turhan lihavassa kunnossa, hyvä pää, riittävä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä luusto ja
selkä, kaunis turkki, liikkuu hyvin edestä, turhan ahtaasti takaa.
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: Turku 21.-22.1 KV Hans Lehtinen. AVO EH. Tekee hieman matalan vaikutelman, turhan lihavassa kunnossa,
kaunis kallo, hieman loiva otsapenger, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä luusto, hyvät takakulmaukset, kaunis kaula
ja ylälinja, saisi liikkua tehokkaammin, erittäin hyvä karvan laatu.
NIKITA 20167/04 s.19.03.2004 i. Tiarnian Abeas e. Crawford Star Blue kasv. Juha Koponen
Näyttelyt: Joensuu 27.5 . Theo Leenen, Belgia. AVO EH. 2 years old, in general good type except back, good head,
complete scissor bite, good neck, back could be stronger, well angulated in front, needs more angulations in back, correct
coat, movement could be more powerful. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. AVO H. Kookas, niukasti kulmautunut,
kaunis katse, melko voimakas kallo, hyvä purenta, hyvät korvat, melko lyhyt kaula, hyvä luusto, leveä rintakehä, takaosa
saisi olla voimakkaampi, hyvät käpälät, saisi olla tiiviimpi ja ryhdikkäämpi, kauniisti esitetty.
NOBLE TRAMPS ENDLESS STORY 18406/05 s.01.12.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second
Sight e. Noble Tramps Close To You kasv. Elisa Itälaakso
Näyttelyt: Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. JUN EH. Nice head, but I’d like a little more neck and better topline, she
seems well made but she did not settle today and did not show her movement well.

NOBLE TRAMPS ENTIRELY MINE 18405/05 s.01.12.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second
Sight e. Noble Tramps Close To You kasv. Elisa Itälaakso
Näyttelyt: Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. JUN EH 4. Nice head, nice eye, good shoulder, a bit loose in body,
movement ok, but could be stronger, using her tail well. Maalahti 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. NUO EH 1. Mycket
bra huvudlinjer, tilltalande uttryck, stark rygg, något fallande kors, bra ben och tassar, som helhet harmoniskt byggd,
utmärkta rörelser.
NORTHWORTH BE WITH ME Fin & Rus Mva 12699/97 s.27.06.1996 i. Am Mva Westerner Marching Order e.
Northworth Quits With Me kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. VET ERI 1 ROP-VET. Näyttävät liikkeet, täyteläinen hyvä pää, vahva
luusto ja hyvä rintakehän muoto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkin laatu, erittäin hyvin säilynyt veteraani.
Toijala 3.6. Markku Santamäki. VET ERI 1 PN4 ROP-VET BIS-VET 2. Erittäin hyvin säilynyt, hyvässä
näyttelykunnossa esitetty, hyvin liikkuva, hyvä turkki. Savonlinna 9.7. Jouko Leiviskä. VET ERI 1 PN2 VASERT ROPVET. Erinomaisella askeleella liikkuva, hieman kookas, hyvät mittasuhteet omaava, erinomainen kaula ja selkälinja, kaunis
pää, erittäin kauniit silmät, ikäisekseen upea purenta, erinomainen runko ja luusto, riittävästi kulmautunut takaa, ikäisekseen
uskomattoman kaunis turkki, koiran kunto on kunniaksi omistajalleen, liikkuu paremmin kuin monet nuoret tänään. Laukaa
16.7. Markku Santamäki. VET ERI 1 PN4 VSP-VET. 10-vuotias veteraani, jolla erittäin kaunisilmeinen täyteläinen pää,
joskin hieman kapea alaleuka, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvä rintakehän muoto, erittäin pitkä askel, hyvät etu- ja
takaliikkeet, käyttäytyy veteraanin taidolla ja arvokkuudella. Mäntyharju 13.8. Annaliisa Heikkinen. VET ERI 1 PN4
ROP-VET. Erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu, jolla hyvä pää ja oikea ilme, hyvä kaula, hieman etuasentoiset
lavat, tiivis runko, takaosa voisi olla vähän voimakkaammin kulmautunut, hyvä turkki, takaliikkeet voisivat olla
voimakkaammat. Kouvola 19.8 Jef Verress, Belgia. . VET ERI 1 ROP-VET. 10½ year old lovely orange, sweet head,
good reach of neck, correct topline, excellent coat, enough angulation, moved and showed well for her age. Köyliö 17.9.
Vera Smirnova, Viro. VET ERI 1 VSP-VET. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen, vahva luusto, kaunis pää,
kaunis ylälinja, pitkähkö lanneosa, hyvät etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, ahdas taka-askel, hyvät liikkeet sivulta.
NORTHWORTH BLOODY MARY 10601/03 s.11.07.2002 i. V-99 Northworth Trip Hammer e. Northworth Nonstop
kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL ERI 1. Mycket elegant, välbalanserad tik, fint uttryck, fin pigment,
önskar kraftfullare nosparti och lite mer stop, bra hals, utmärkt förbröst, bra benstomme, välvälvd bröstkorg, stark länd,
välvinklad bak, bra muskulatur, ganska bra vinkling fram, bra päls, härlig stil och steglängd, aning höja frambensrörelser,
rätta temperament.
NORTHWORTH INSPIRATIONAL Fin & Rus Mva 33282/98 s.22.05.1998 i. Dk & D & S(n) & VDH Mva KBHV-98
KBHV-99 SV-01 KBHV-01 DKKV-02 KBHV-02 V-05 PMV-05 Dan-L’s Let’s Talk About Sex e. Northworth Hue And
Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VAL EH. Sehr schöne aufgebaut, harmonisch Gesammterscheinung, sehr
schöne Kopf, schöne Halslänge, quadratisch Gebaude, bester Haar, läuft flüssich, zeigt aber nicht ihre Rute. Kuopio 4.8.
Javier Sanchez, Espanja. VAL ERI 1 PN1 VSP. First class bitch, 7 years old, well balanced, good size, excellent body
shape and substance, good withers and shoulders and angulations, moves very well, keeping her lines correctly. Kuopio 5.8.
Annukka Paloheimo. VAL ERI 1 PN3 VACA. Hyvä koko ja mittasuhteet, tyylikäs kaula, hyvä eturinta ja rintakehä,
sopiva luusto, hyvin kulmautunut takaosa, vahva runko, sopusuhtainen pää, kaunis ilme, hyvät hampaat ja purenta,
rodunomainen kokonaisuus, miellyttävä luonne. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP.
Excellent temperament and show condition, sound mover. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VET ERI 1
VSP-VET. Very typical, excellent make and shape all through, feminine head, dark eye, excellent neck and forehand, well
made legs and feet, correct ribcage, short back, strong loin, excellent hindquarters, good tail, sound free mover with good
gait and stride. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VET ERI 1 VSP-VET. Good proportions, very nice expression,
excellent angulations, good ribcage, should have stronger croup for her size, very nice shape, moves well.
NORTHWORTH MADAM’S MATCH 17661/01 s.20.09.2000 i. Kans & Fin & Am Mva JMV-94 NMV-94 EuJV-94 V95 MV-95 BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Northworth Hue And Cry kasv. Nina
Kauhanen
Näyttelyt: Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI 4. Good proportions, good type, nice expression,
feminine, very elegant neck and topline, medium angulations, excellent ribcage, loins and good croup, quite good joints,
excellent movement.
NORTHWORTH MEET AT STOP 46222/04 s.24.07.2004 i. Northworth Talk In Waves e. Northworth Nonstop kasv.
Nina Kauhanen
Näyttelyt: Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI. Very good proportions, nice expression, very good neck
and topline, good withers and ribcage, very good loins, wide and strong, quite good croup, quite good joints, healthy
movement.
NORTHWORTH NEAT SIGHTS 47976/04 s.21.09.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e.
Help’s Black Magic kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Underbart huvud och
uttryck, utmärkt hals, välmarkerad bröstben, härligt ihopkommet framparti och bröstkorg, utmärkta proportioner,
benstomme samt kors, bakställ med härlig bredd och utmärkta vinklar, rör sig med långa mjuka steg, håller sina linjer
utmärkt i rörelse, mycket vacker helhet, sätter inte en tass felt.

NORTHWORTH OCCULT TASTE EUV-06 31288/01 s.23.03.2001 i. Carrier Really Pearl e. PMV-99 V-02 V-04
Northworth May I Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Marttila 8.4. Tarja Hovila. AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis
miellyttäväilmeinen nartun pää, kauttaaltaan erittäin hyvin rakentunut, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, erittäin
hyvä luusto, upea reisi, kaunis matala kinner, oikea hännän kiinnitys, erinomaiset vapaat ja ryhdikkäät liikkeet, kaunis
turkki. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. AVO ERI 1 PN2 VASERT. 5 years old red bitch of excellent quality,
feminine head, a bit short in muzzle and a little round in skull, scissor bite, dark brown eyes, excellent neck set into well laid
back shoulders, excellent forechest, well developed short body, could loose a bit weight, excellent loin, excellent
hindquarters and angulation, super coat and grooming, nice temperament, excellent mover, moves with drive and force,
covers ground well, well presented, a stunning bitch. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. AVO EH 4. Gut aufgebaut,
harmonisch Gesammterscheinung, sehr schöne Kopf, richtige Halslänge, sehr gute Winkelungen, Haarkleid nicht in
optimale Verfassung, in den Bewegung die Rute nicht korrekt getragt, sollte noch fröhlicher sein. Vaasa 30.4. Gerry
Hickey, Irlanti. AVO ERI 2 PN2 VASERT. Nice outline with excellent neck and topline, good stifle and hock, a bit weak
at the front pasterns, movement is ok, but overall she is a bit immature. Rauma 20.5. Jorma Silta. AVO ERI 3 PN4.
Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen voimakas narttu, muuten hyvä pää, mutta voimakkaat kulmakaaret, moitteeton selkä,
syvä oikea-asentoinen rinta, hyvät raajat, samoin turkki, luonne ja liikkeet. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia.
AVO ERI. Short cobby gold, feminine head, kind eyes, adequate neck, lack in length in upper arm, well boned legs, big
ribs, short coupled, good width of thigh, round quarters, moved soundly and with drive. Lohja 4.6. Paula Rekiranta. AVO
ERI 1 PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, tiivisrunkoinen narttu, hieman karkea kallo, voimakkaat posket,
erinomainen kaula ja hyvät lavat, hyvin kaareutuneet kyljet, hieman lyhyt lantio, karvapeite ok, erinomaiset sivuliikkeet.
Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO ERI 1 SERT CACIB EV-06. Mycket vacker, elegant, välbalanserad tik, vackert
uttryck, välformat huvud, nospartiet kunde vara mer utfyllt, utmärkt hals, bra förbröst och benstomme, välvälvd bröstkorg
som är något kort, välutvecklad bak, tillräckligt vinklad fram, något lös i armbågarna, något vågig päls, härlig stil med
utmärkt steg, bra rygg, rätt fram, utmärkt resning. Tuuri 17.6. Rune Fagerström. AVO EH. Erinomainen tyyppi ja koko,
erinomaiset rungon mittasuhteet, kuono-osa on liian lyhyt suhteessa kalloon ja antaa näin vieraan ilmeen, muutoin pään
linjat oikeat, kaunis kaula, riittävä eturinta, lyhyt olkavarsi, riittävä rintakehä, hyvä lantio, hyvin kulmautunut takaa, hyvä
reiden leveys, hyvä matala kinner, sopiva luusto, litteät käpälät, löysyyttä kyynärpäissä, sivusta liikkuu erinomaisesti,
hieman pehmeä karva tänään, kiva luonne, oikea ylälinja liikkeessä, hyvin esitetty. Raisio 13.8. Lena Eskills. AVO H. 4årig tik av utmärkt storlek, med fina proportioner i höjd oach längd men tyvärr visas hon i aldeles för högt hull, feminint
huvud med något flegmatiskt uttryck, korrekta öron, korrekt bett, något tunna läppar, normalt vinklad, kort svans, önskar
bättre muskulatur, bra ben, något mjuka handleder, rör sig med bra effektiva steg men mycket brett och löst fram, dagen’s
pris på grund av konditionen.
NORTHWORTH PARTY DRESS 21340/05 s.25.11.2004 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade American
Pie kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Rauma 20.5. Jorma Silta. NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Mittasuhteiltaan oikea, kaunislinjainen narttu, hyvä
pää, kauniisti laskeutuva selkä, riittävän pitkä rintakehä, hyvät raajat, turkki ja luonne, liikkuu oikein. Sauvo 27.5 . Vera
Smirnova, Viro. NUO ERI 1 PN2 SERT. Erittäin hyvätyyppinen narttu, jolla kauniit linjat, kaunis pää, erinomainen väri,
hyvä runko, hyvät raajat, kaunis turkki, pitkät liikkeet sivulta, hieman ahtaat takaa. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, IsoBritannia. NUO ERI. Pleasant black presented in good condition, feminine head, reachy neck, well boned legs, balanced
body, nicely angulated quarters, good type, a little narrow in front but hopefully will improve with maturity, moved okay
but a bit close behind. Lohja 4.6. Paula Rekiranta. NUO ERI 2 PN4. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät pään ja rungon
mittasuhteet, tummat silmät, kaunis ilme, elegantti kaula, hyvä ylälinja, hyvät lavat, hieman lyhyt olkavarsi, hyvät
takakulmaukset, eriomainen matala kinner, kaunis turkki, hyvät sivuliikkeet, hieman kapeat etu- ja takaliikkeet. Helsinki
9.6. Paul Stanton, Ruotsi. NUO EH 3. Mycket vacker helhet och balans, elegant ung tik, mycket vackert uttryck, behöver
utvecklas i nospartiet och underkäke, vacker hals, tillräckligt vinklad fram och bak, utmärkt fröbröst och benstomme,
utmärkt kropp, stark länd, utmärkt pälskvalitet, bra rygg, behöver mer kraft i steget och bli stabilare fram, härlig
temperament.
NORTHWORTH PIE ON TAN 21341/05 s.25.11.2004 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade American
Pie kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Rovaniemi 4.3. Soile Bister. JUN H. Hyvin feminiininen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla hyvä luusto,
kuonon tulisi olla täyttyneempi, riittävät kulmaukset, ikäisekseen hyvä runko, etuaskeleen tulisi olla pidempi, hyvä luonne.
Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät pään mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja,
riittävä luusto, rungon tulee vielä pyöristyä, aavistuksen pitkä lanneosa, kohtalaiset takakulmaukset, liikkuu ok, miellyttävä
luonne. Oulu 14.5. Ritva Raita. JUN EH 3. Rungoltaan hieman pitkähkö, hyvä ilmeikäs pää, pystyt olkavarret, riittävä
polvikulma, kiertää kyynärpäitään ulospäin liikkuessaan, tahtoo vähän hyppiä takaraajoillaan. Haukipudas 4.6. Marianne
Holm-Hansen, Tanska. NUO EH 1. Feminine head and sweet eye, 18 months and well proportioned, but still needing
depth and substance, good neck and well angulated front and back, correct topline, good bone and feet, moves happily, not
in her best coat today. Rovaniemi 24.6. Claudio de Giuliani, Italia. NUO EH 4. Right size and type, right proportions,
ears set too low, too straight rear angulation and topline not parallel, right chest, enough moving, could be more elegant in
general appearance. Ylivieska 2.7. Lena Eskills. NUO EH 2. 18 månader, feminin ung tik, tillräcklig parallellitet i huvudet,
lagom stop, korrekt bett, skuldren kunde vara bättre tillbakalagd, kraftigt ländparti, välformad bröstkorg, välvinklad baksdel,
rör sig med bra steg men töfer ut onödigt mycket i rörelsen, visas väl. Sodankylä 12.8. Paula Heikkinen-Lehkonen. NUO
EH 1. Hieman pitkärunkoinen narttu, hyvä pään pituus mutta kuono voisi olla täyteläisempi, pysty lapa ja olkavarsi, hyvä
raajojen luusto, hyvä rintakehän tilavuus, hieman kaareva selkälinja, hyvät takakulmaukset ja vahva takaosa, hyvälaatuinen
karva, selvät puhtaat värimerkit, esiintyy iloisesti.

NORTHWORTH PRECIOUS HIT Cyp Mva 37404/01 s.31.03.2001 i. Pilula’s Nonus Neinar Chocolademand e.
Northworth High Hit kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1. Hans Lehtinen. AVO ERI 2 PN 4. Kaunis musta narttu, ihastuttava pää, erittäin kaunis
kaula, joka liittyy mallikelpoisesti säkään, erinomainen runko ja takaosa, hieman kapea edestä, seistessä hyvin kauniit
ääriviivat. Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. AVO ERI 1. Mycket vackert huvud och uttryck, mycket bra hals,
välmarkerad bröstben, bröstkorgen kunde vara bredare i sin nedre del och ha mer djup, mycket god överarmsvinkel,
utmärkta proportioner, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, en aning lågt ansatt svans, rör sig med mycket bra steglängd
och parallellitet, håller sin rygglinje väl, snygg helhet, utmärkt pälskvalitet. Sauvo 27.5 . Vera Smirnova, Viro. AVO ERI
1 PN1 VSP. Erittäin hyvätyyppinen vahva narttu, erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, pitkä kaula, vahva selkä,
erinomainen etu- ja takaosa, kaunis turkki, tehokkaat liikkeet. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO ERI 3. Vacker,
elegant tik på den större sidan, fint feminint uttryck, behöver lite mer stop, bra skalle, stark hals, utmärkt förbröst, bra
benstomme, välvälvd och lång bröstkorg, välvinklad bak, ganska bra fram, bra pälskvalitet, bra rygg, utmärkta sidorörelser,
parallel bak, lite trång fram, ganska bra resning.
NORTHWORTH REALITY SHOW 45395/05 s.12.07.2005 i. S(n) Mva EuVV-06 Manaca’s Yours Sincerely e.
Northworth Madam’s Match kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. PEK 3. Feminint uttryck, behöver ännu bredda i sitt nosparti,
mycket bra hals, tillräcklig överarmsvinkel, behöver utvecklas i förbröst och djup, annars välformad bröstkorg, mycket goda
bakbensvinklar, utmärkt bredd i bakstället, något brant kors, något tunn benstomme, utmärkt pälskvalitet, trevligt
temperament. Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. JUN EH. Well made bitch with good shoulder, good bone, nice topline,
I’d like more strength in the foreface, also she is very heavy in body so her movement could be better. Alajärvi 6.5. Leila
Kärkäs. JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu, jolla hieman pyöreyttä silmissä, kuono saisi olla täyteläisempi,
hyvä runko ja eturinta tulossa, etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut, riittävät takakulmaukset, luisu lantio, liikkuu
hieman sidotulla askeleella, erinomainen karva, miellyttävä luonne. Tuuri 17.6. Rune Fagerström. JUN EH 4. Erittäin
hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvä raajojen korkeus, kuono-osan tulisi olla
täyteläisempi suhteessa kalloon, kulmakaarien tulee vielä voimistua antaakseen paremman ilmeen, riittävä kaula, lyhyt
olkavarsi, erinomainen runko, lyhyt laskeva lantio, riittävät kulmaukset takana, esitetään hieman tuhdissa kunnossa, tulisi
liikkua pidemmällä askeleella, kiva luonne mutta kaipaa kehätottumusta.
NORTHWORTH SHOW ME MADLY 42369/05 s.28.07.2005 i. Kans & Fin & Am Mva JMV-94 NMV-94 EuJV-94 V95 MV-95 BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Northworth Runaway Bride kasv. Nina
Kauhanen
Näyttelyt: Marttila 8.4. Tarja Hovila. PEK 1 KP ROP-pentu. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, tasapainoinen
kaunislinjainen narttu, jolla miellyttäväilmeinen pää jossa oikeat mittasuhteet ja oikea vahvuus, erittäin kaunis kaula ja
ylälinja, olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi, muuten tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen runko, luusto ja
käpälät, oikean hännän kiinnitys, liikkuu erinomaisen vetävällä askeleella silloin kun haluaa, erinomaisen lupaava
kokonaisuus. Parainen 13.5. Leila Kärkäs. JUN ERI 2 PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunislinjainen narttu,
hyvä ilme, hieman takaluisu kallo, muuten hyvä pää, hyvä kaula, hyvä eturinta ja rakenne, jännittää hieman lanneosaansa,
etu- ja takaliikkeet vielä kapeat, hyvät sivuliikkeet, hyvä karvan laatu, miellyttävä luonne. Sauvo 27.5 . Vera Smirnova,
Viro. JUN EH 1. Oikein hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto, hyvä pää, erittäin hyvä ylälinja, hyvä runko, hieman
etuasentoiset jalat, hyvä takaosa ja turkki, liikkuu hyvin, luonne voisi olla varmempi.
NORTHWORTH TRUST TO SAGA Fin Mva 30278/02 s.16.12.2001 i. S Mva SV-00 Claramand Shockwave e.
Northworth Hue And Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VAL ERI 1 PN1 VSP. Very typical, excellent make and
shape all through, feminine head, sweet eye and expression, correct neck and forehand, good legs and feet, well made
ribcage, short back, strong loin and coupling, well turned hindquarters, in excellent condition, sound mover. Helsinki 9.12.
Christian Vantu, Romania. VAL ERI 3. Good proportions, quite good expression, excellent angulations, good front, good
ribcage, short and wide loins, quite good croup and hindquarters, excellent movement.
NORTHWORTH UNEXPECTED KISS 45193/05 s.18.08.2005 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e.
Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. PEK 2. Rungon mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, hyvin narttumainen,
hyvä pää ja ilme, muutama valkoinen karva kuonon selässä, riittävä luusto, hyvä rintakehän muoto, lantio-osa voisi olla
suorempi, pentukarva luonnollisestikin. Helsinki 21.5. Leila Kärkäs. JUN EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, joka tällä
hetkellä hieman köyristää ylälinjaansa sekä seistessä että liikkuessa, hyvät mittasuhteet, kauttaaltaan vielä kevyt pää mutta
päässä oikea malli, tasapainoinen rakenne, eturinta ja runko tulossa, hyvä karva ja miellyttävä luonne, liikkuu hieman
väkinäisesti, hyvä takaliike, kyynärpäissä vielä löysyyttä. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . JUN ERI. Correct type,
compact body, correct type of head, elbows straight enough, could have stronger muzzle, eyes dark enough, strong topline, a
bit high tailset, good volume of body, a bit short ribcage, enough angulation in front and behind, moves ok, correct
temperament. Forssa 18.6.
Paula Heikkinen-Lehkonen JUN H. Vielä kevyt kokonaisuus, kevytpiirteinen
suippomuotoinen pää, ohut kaula, pysty lapa ja olkavarsi, lyhyt rintakehä, hyvä selkälinja, selässä jo vaihtunut karva,
alapuolella vielä pentumaista, saa vielä kehittyä ja vankistua kovasti.
NORTHWORTH VICTORY PARTY 13366/06 s.16.11.2005 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade
American Pie kasv. Nina Kauhanen

Näyttelyt: Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. PEK 1 KP VSP-pentu. Pretty black bitch with good upper arm, but needs to
lay back in shoulder, well angulated behind, needs some muzzle and ribspring when she matures, not standing firmly on rear
feet. Salo 8.7. Leila Kärkäs. PEK 1 KP VSP-pentu. Erinomainen lupaava kokonaisuus, ihastuttava pää ja ilme,
erinomainen eturinta, runko vielä melko kapea, hieman niukasti kulmautunut edestä, erinomainen takaosa, erittäin kaunis
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. PEK 1 KP VSP-pentu. 7 months young very
feminine bitch, nice type of head, lines of head parallel enough, correct neck and topline, excellent volume of body for her
age, correctly angulated, elbows straight enough, needs ringtraining.
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: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. AVO ERI 3 PN3 VASERT. Sopivan kokoinen, erittäin kaunisilmeinen pää,
erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvä luusto, ehkä hieman liiankin suora lantio-osa, jonkin verran korkea hännän asento
liikkeessä, hyvä turkin laatu, kaunis väritys, käyttäytyy iloisesti.
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: Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO ERI 3. Very good type, nice eye, very short coupling, good
quarters, I’d like her to have more length on her neck, but she is sound on the move from front and back.
NORVALE CANDY JOY 28290/05 s.24.03.2005 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Fin Mva
Triplet Ruby at Norvale kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN H. Vackert huvud och uttryck, något ojämt bett, tillräcklig
hals, behöver ännu utvecklas i förbrösts bröstdjup, framskjuten skuldra, tillräcklig överarmsvinkel, bakställ med utmärkta
vinklar samt bredd, utmärkt kors, rör sig med god steglängd, ger ett lågställd intryck, härlig temperament, utmärkt
pälskvalitet.
NORVALE CRYSTAL 28296/05 s.24.03.2005 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Fin Mva
Triplet Ruby at Norvale kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. JUN ERI 1 PN 3 SERT. Hyvin kaunis narttu, erinomainen runko ja
mallikas takaosa, hyvät raajat ja käpälät, tyylikäs kaula, pää saisi olla hieman voimakkaampi, liikkuu hyvin. Tampere 19.3.
Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN ERI 1 PN2 VASERT. Mycket vackert huvud och uttryck, mycket bra hals,
välutvecklad förbröst, bröstkorg med utmärkt djup och form, utmärkta proportioner och benstomme samt kors, härlig
bakställ med utmärkt bredd och låga fina hasor, rör sig med mycket bra steglängd och utmärkt rygglinje, utmärkt
pälskvalitet. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN ERI 2. Sehr harmonisch Ausgebaut in richtiger Rahmen, sehr
schöne geschnittende Kopf, bereits gut entvickelnd, sehr gute Winkelungen, kurzes kompaktes Gebaude, brauch noch
”ringtraining” aber bekommt trotz dem ein ”excellent”. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN ERI 2. Neat
black bitch, sweetest head and expression, reachy neck, good forechest, big ribs, well made quarters, low hocks, slightly
longer than I would like, moved well with plenty of drive. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN ERI 2. Utmärkt storlek,
kraftfull välutvecklad kropp, önskar längre och bättre ansatt hals, fina ögon, behöver utvecklas in stopet och skallen, något
tunnt nosparti, utmärkt förbröst, tillräcklig benstomme, välutvecklad kropp, stark länd, tillräcklig vinklad bak, utmärkt
pälskvalitet, utmärkt rygg, rör sig väl brak, behöver bli lite stabilare fram. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. JUN ERI 1
PN1 SERT VSP. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, hyvä pää, kaunis ilme, vahva selkälinja, hyvä eturinta ja rintakehä,
pystyt lavat, hyvä takaosa, tehokkaat liikkeet. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. NUO ERI 1. Strong bitch, good
expression, front and ribcage, short loins, strong croup and hindquarters, well balanced, strong, needs better grooming,
excellent movement.
NORVALE WEIRD SISTER Kans & Fin Mva 44363/95 s.20.09.1995 i. Greentree Don’t Think Twice e. Fin & Est Mva
Sweetie-Pie Olive kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. VET ERI 1 ROP-VET. Erittäin hyvän kokoinen narttu, seistessä erittäin
kaunislinjainen, liikkuessa venyy turhan paljon, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen runko, tyylikäs kaula, joka liittyy
mallikelpoisesti säkään, erittäin kaunis päätyyppi. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VET EH. Red bitch
standing on good legs and feet, strong neck and well angulated front and back, good forechest, a little long in loin and short
on leg, moved erratically in front.
OLIPA’S ADALMIINA 35630/98 s.27.08.1998 i. Crawford Hot Chocolate e. Olipa’s Manteli kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VET EH. Sweet head, eye and expression, fair neck and
shoulders, upper arm a little short, good body and ribs, legs and feet, would like a little more second thigh.
OLIPA’S BIJOU 26789/05 s.29.04.2005 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Mva Olipa’s Illuusia kasv. Liisa
Pajala
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. JUN EH 1. Hieman pönäkässä kunnossa esitetty erittäin iloinen nuori narttu,
melko hyvä pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, hyvälaatuinen turkki, hieman lyhyt taka-askel,
etuaskeleet saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN ERI 1. Kompakte
Hellblauschimmel, schöne Kopf mit richtige Schnitt und Ausdruck, quadratische Gebaude, sehr gute Winkelungen, in
Rücken noch nicht fest, verliert etwas in der Bewegung, sehr schönes Haar. Hamina. 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. JUN
ERI 3. 1 Jahre alt, Gebiss korrekt, Kopflinie gut, im Bewegung Ellenbogen etwas offen, Haarkleidung in Ordnung,
Temperament ruhig. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN H. Cobby black and white bitch, feminine head
and kind expression, adequate neck, I would like more room between front legs, big ribs, short coupled, did not drive from

behind when moving. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. JUN ERI 3. Little larger in frame than I prefer, well prepared
coat and proportions of body, lacks a little maturity, pleasing type, moves well, good disposition. Tervakoski 2.9.
Annaliisa Heikkinen. JUN EH 2. Hyvän tyyppinen vilkas narttu, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla
yhdensuuntaisemmat, kuono-osa saa vielä täyttyä, kaunis kaula, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, vankka runko,
riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, hyvä turkki. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, IsoBritannia. NUO EH. Lovely head, eye and expression, good neck and forehand, feet a little thin, well made ribcage and
body, good turn of hindquarters, correct set on of tail. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. NUO ERI 3. Kooltaan ja
mittasuhteiltaan sopiva nuori narttu, hyvä pää, vahva selkä, oikea-asentoiset raajat, jotka voisivat olla
voimakasluustoisemmat, kaunis turkki, normaalit liikkeet. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. NUO ERI. Quite
good proportions, nice expression, good ribcage and loins, good croup, should have less skin on throat, correct movement.
OLIPA’S CATWALK 12818/06 s.31.12.2005 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Mva Emba’s Miss Rosa
Munda kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 4 KP. Compact black and white bitch puppy with balanced
head and well proportioned body, good bone, topline, rib and width of quarters, moves happily, straight in front but needs to
be more positive behind, but this is a baby still. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. PEK 1 KP ROP-pentu. Erittäin
hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttupentu, jolla hyvä pää ja kaula, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, lyhyt tiivis
runko, hyvä takaosa, liikkuu ja esiintyy hyvin.
OLIPA’S CHORUS GIRL 12819/06 s.31.12.2005 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Mva Emba’s Miss Rosa
Munda kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEN. Happy black and white bitch with balanced head, good neck,
angulation, bone and substance, a little long cast at present, moves with confidence and soundly but a little wide in front at
the moment. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH. Sweet eye and expression, good head carriage,
fair neck and shoulders, well made ribs, loin a little long, fair hindquarters, a sound happy mover.
OLIPA’S ILLUUSIA Fin Mva 15972/00 s.14.02.2000 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Olipa’s Manteli kasv.
Liisa Pajala
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. VAL ERI 1 PN2. Reippaasti esiintyvä narttu, miellyttävä pää ja ilme,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet rungossa joka voisi olla jäntevämpi, hyvälaatuinen turkki, liikkuu
hyvällä askeleella. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. VAL EH. Well bodied blue with lots to like, feminine
head, well sprung ribs, well developed body, well angulated quarters with muscle, moved ok. Savonlinna 9.7. Jouko
Leiviskä. KÄY EH 1. Hieman kookas vankka narttu, kaula voisi olla pidempi, hyvä kallo, hieman kevyt kuono-osa, kauniit
silmät, hyvä runko ja luusto, hieman pihti kinner takaa, hyvä hännän kiinnitys, takakulmaukset voisivat olla
voimakkaammat, liikkuu ahtaasti takaa, hyvin sivulta, erinomaisesti esitetty.
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: Pertunmaa 8.4. Harri Lehkonen. KÄY H. Hieman lihavassa kunnossa esitetty narttu, hieman raskas kallo ja
löysää kaulanahkaa, raajat voisivat olla kulmautuneet paremmin, oikealaatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, vähemmän
makkaraa ja enemmän lenkkeilyä. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. KÄY ERI. Short cobby black and white
bitch, bood bone and lots of substance, big ribs, short coupling, strong quarters which she uses to her advantage when she
moves, moved soundly. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . KÄY ERI 2. Correct type and proportions, strong head,
correct lines but too much skin in neck, excellent topline, excellent volume of body, very well angulated, enough
temperament, better standing than moving. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja
kokoinen narttu, joka saisi olla jäntevämmässä kunnossa ja paremmassa karvassa, selkäkarva melko karheata, ihastuttava
luonne, täyteläinen mutta hyvin feminiininen pää, kaunis ilme, turhan paljon kaulanalusnahkaa, hyvin asettunut lapa, lyhyt
olkavarsi, voimakas runko, pehmeä selkä, lyhyt lantio, sopiva luusto, sivusta liikkuu hyvin, hieman löysästi edestä,
tyypillinen iloinen cockeriluonne. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. KÄY EH 2. Correct size, strong bones, well
proportioned with strong head, would like drier neck, short neck, upright shoulder, moderate angulated in rear, prefer better
topline, coat well prepared, displays good temperament, short footed. Kouvola 19.8 Jef Verress, Belgia. . KÄY EH 4. 3
year old black and white with a little marroon, good head, soft expression, a little heavy on the shoulder, could have a
stronger topline, good coat, enough angulation in the back, she’s straight in front because of short upper arm, preferred
better movement. Heinola 20.8. Harri Lehkonen. KÄY H. Pienehkö, erittäin lyhytlinjainen vahvaluustoinen narttu, joka
saisi olla kauttaaltaan jalompi, erinomainen temperamentti, hyvälaatuinen karva, terveet liikkeet. Tervakoski 2.9. Annaliisa
Heikkinen. KÄY EH 1. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla
yhdensuuntaisemmat, kaula voisi olla pidempi, vankka runko voisi olla tiiviimpi, riittävät takakulmaukset, esiintyy laiskasti,
hyvälaatuinen turkki.
PETUNIA MARCATO LINE CLP/AC/32414 s.13.03.2005 i. Black Dream Z Vejminku e. Orzi Z Cernych Bud kasv.
Ivana Ruzickova, Tsekki
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN EH 3. Kraftfull elegant tik med utmärkt balans, vackra ögon, tunnt
nosparti, behöver utvecklas i skallen och nospartiet, bra hals, utmärkt benstomme, bred dock något kort bröstkorg och
bröstben, tillräcklig vinklad bak, önskar bättre vinklar fram, mycket vacker päls och kondition, bra rygg, rör sig trångt bak,
något för högt framsteg, bra resning.
PHIL MARIS VIOLET LUCKY RKF0013862 s.14.07.1998 i. Morrissey of Draten e. Phil Maris Driada kasv.
Malchevskaya & Rodionov, Venäjä

Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO HYL. Bra storlek, saknar elegans, vackra ögon, bra feminint huvud
dock önskar kraftigare nosparti, mycket trång underkäke, kan ej stänga bettet ordentligt, god hals, bra förbröst, något tunn
benstomme, ganska bra kropp, ej i bästa kroppskondition för dagen, för mycket vinklad fram och bak, pälsen något torr, rör
sig med kort baksteg, visar sig något ovilligt, mycket duktig ung handler som förtjänar en bättre utställningshund, priset på
grund av bettet.
POUNIKON NICOLE 26453/01 s.22.03.2001 i. Fin & Est Mva BaltV-03 Claramand For Sure e. Pounikon Sumalee kasv.
Airi Mäki
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Hans Lehtinen. AVO T. Hyvä koko, otsapenger liian loiva, hyvä huulilinja, köyristää
selkäänsä, kaarevat kylkiluut, hyvin litteät käpälät ja pehmeät ranteet, saisi seistä tukevammin takaa, erittäin tehoton
liikunta, lyhyt askel, pitäisi olla linjakkaampi ja mittasuhteet pitäisi olla paremmat. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, IsoBritannia. AVO H. Sweet eye and expression, forehand rather upright, feet a little thin, good ribcage and body, enclined to
roach back, croup a little steep, good tail carriage, needs attention to presentation for showing.
PRETTY FLOWER’S HOLY SMOKE 30822/05 s.11.05.2005 i. Backhills Just For You e. Leading-Light Amazon
Princess kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Feminint huvud med mycket bra proportioner, alltför
markerad stop, mycket bra hals, behöver ännu utvecklas i förbröst och djup, välvinklad överarm, utmärkta proportioner,
något brant kors, utmärkt vinklar och bredd bak, rör sig parallelt med mycket god steglängd, utmärkt temperament,
välpresenterad. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. JUN ERI 2. 10 months old blue roan bitch of excellent type,
well chiselled feminine head, sweet expression, dark eyes, scissor bite, excellent neck set into well laid back shoulders,
forechest needs to develop, short and compact body for age, excellent loin and hind angulation, beautiful coat, moves with
drive and energy but needs to stabilise in back, nice temperament. Helsinki 21.5. Leila Kärkäs. JUN EH 3. Erittäin hyvän
tyyppinen, rungoltaan vielä hyvin kapea, kaunisilmeinen pää, hieman korostunut otsa, niukasti kulmautunut edestä, takaa
hyvin, hieman pitkä lanne ja luisu lantio, kaunis kaula, liikkuu takaa hyvin, edestä hieman leveäasentoisesti, sivuliike hyvä,
iloinen luonne, erinomainen karva. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN EH. Typy young blue, pleasant
head and expression, would like better layback in shoulders, short body, well muscled quarters which she used when
moving away, lost her topline on the move, will settle down with age. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. JUN EH 2.
Feminin tik, bra skalle, ännu lite tunn i nospartiet, bra kropp, borde vara bättre vinklad fram, något sänkt rygg i rörelse,
trevligt uppvisad, pälsen ok för åldern. Hyvinkää 21.10.. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. NUO EH. Sweet eye and
expression, angulation fore and aft a little open, good ribcage, strong loin, correct set on of tail, needs a bit more feathering.
PRETTY FLOWER’S HOT GOSSIP 30817/05 s.11.05.2005 i. Backhills Just For You e. Leading-Light Amazon Princess
kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. JUN EH 3. Mittasuhteiltaan oikea, vielä hieman kevytrakenteinen ja kehittymätön
narttu, sillä on kaunis nartun pää, hyvä kiinteä selkä, rinta ei ole vielä valmis, moitteettomat kulmaukset, hyvä turkki ja
luonne, pientä ahtautta liikkeessä. Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Trevligt uttryck, huvud med
utmärkta proportioner, fortfarande under utveckling, lite för markerad stop, utmärkt hals, välmarkerad bröstben, behöver
ännu utvecklas i förbröst och djup, utmärkta proportioner, tillräcklig benstomme, mycket goda vinklar runt om, faller något
över korset i rörelse, rör sig parallelt med mycket god steglängd, utmärkt pälskvalitet, härligt temperament. Hausjärvi 9.4.
Mikael Tranholm, Tanska. JUN EH. 10 months, black and white bitch of very good type, well chiselled feminine head,
sweet expression, dark eyes, scissor bite, excellent neck, a bit straight shoulder, a bit short upper arm, forechest needs time,
short and enought developed body for age, good loin and tailset, well angulated behind, needs a bit more coat, free mover
both back and fore, a bit wide in front, well presented. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. JUN ERI 2. Erittäin hyvän
tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä runko ja selkä, hyvä turkin laatu,
liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN EH. Well balanced black and white,
feminine head, kind dark eyes, reachy neck, well boned legs, neat feet, deep chest, good width of thigh, kept level topline on
the move.
PRETTY FLOWER’S HULA-BA-LOO 30818/05 s.11.05.2005 i. Backhills Just For You e. Leading-Light Amazon
Princess kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Mikael Tranholm, Tanska. JUN EH. 10 months old black and white bitch of very good type, feminine head,
expression a bit disturbed by white mews, scissor bite, excellent neck, a bit straight shoulder and a bit short upper arm,
standing a bit french, enough developed body for age, excellent loin, good tailset, enough angulation behind, needs a bit
more coat, happy and free mover, bit narrow behind and bit wide in front, bit too happy of her tail, well presented.
PRETTY SABLES GUARDIAN ANGEL EstJV-04 17510/03 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: Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. AVO EH. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, säkä
voisi olla selvempi, riittävä luusto, samoin runko, hieman luisu lantio, riittävät kulmaukset, voisi kantaa itseään paremmin.
Tuuri 17.6. Rune Fagerström. AVO EH 4. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen pää,
jossa oikeat linjat ja voimakkuus, ihastuttava ilme, hyvä kaula, hyvin asettunut lapa, pysty olkavarsi, rintakehän tulee vielä
kehittyä, lyhyt lantio, riittävät kulmaukset takana, sopiva luusto, hyvät raajat ja käpälät, vapaat liikkeet, mutta liikkuu
takajalat liikaa rungon alla, kiva luonne, ei parhaassa karvassa. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. KÄY ERI.
Lovely type, feminine head and eyes, very nice quarters, just a little unbalanced when standing, but sound on the move from
front and back.

PRETTY SABLES ICE CRYSTAL 35899/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock Cafe e.
Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, sievä pää joka voisi olla
aavistuksen vahvempi, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan ja rungon tulee vielä kehittyä, hyvät rungon mittasuhteet, voisi olla
selvemmin kulmautunut takaa, liikkuu riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne. Tuuri 17.6. Rune Fagerström. JUN
EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen pää jossa oikeat linjat ja
hyvä voimakkuus, kaunis ilme, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä rungon syvyys, mutta kylkien
pyöreys puuttuu vielä, hyvä matala kinner, luusto saisi olla aavistuksen vahvempi, hyvä ylälinja, erinomainen liikkuja,
iloinen luonne, tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. JUN ERI. Nice type, feminine
head and eye, good neck and shoulder, good topline, sound behind.
PRETTY SABLES ICE MINT 35898/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock Cafe e.
Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Tuuri 17.6. Rune Fagerström. JUN EH. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvän mallinen pää joka ei saa
voimistua, on jo nyt hieman nahkainen, kaunis ilme, hyvä kaula, pysty olkavarsi, erinomainen runko, pitkä lanneosa, lyhyt
lantio, riittävät kulmaukset takana, sopiva luusto, esitetään melko tuhdissa kunnossa, ylälinjan tulisi olla vahvempi, hieman
pehmeä karva, saisi liikkua pidemmällä askeleella, kiva luonne.
PRETTY SABLES IMAGE OF BEAUTY 35901/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock Cafe
e. Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. JUN EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen kokonaisuus, hyvä pää
ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan tulee vielä voimistua ja luusto voisi olla voimakkaampi, aavistuksen pitkä
lanneosa, rungon tulee vielä täyttyä, kohtalaisesti kulmautunut. Laukaa 16.7. Markku Santamäki. JUN EH 4. Sopivan
kokoinen, rungolta neliötä lähentelevä, ilmeikäs pää, hyvät olkavarret, oikea rintakehän muoto, lantio-osan tulisi olla
suorempi, hyvät takaraajojen kulmaukset, hyvät liikkeet, käyttäytyy iloisesti. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia.
JUN ERI. Nice type, feminine head, good neck, shoulder and topline, sound on the move.
PRETTY SABLES 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: Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO EH. Nice type, head needs to break, neck a little short, nice
hindquarters, not balanced in body.
PUTTIFAR OH SO SWEET S41792/2005 s.15.05.2005 i. S Kva S(n) & N Mva SV-03 Manaca’s On The Road e. Puttifar
Pandora Goes Fast kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala
Näyttelyt: Rovaniemi 4.3. Soile Bister. JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. Erittäin hyvin kehittynyt, kaunis tasapainoinen
feminiininen narttu, hyvä pää, kaunis ylälinja, hyvät kulmaukset, ikäisekseen hyvin kehittynyt, liikkuu yhdensuuntaisesti,
hyvä luonne.
QUIETLY POINT AT ISSUE 33771/99 s.29.09.1998 i. Lv & Rus Mva LvV-98 Waterwood The Diplomat e. Caperhill
Messina kasv. Vera Smirnova, Viro
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. VET EH 3. Sweet eye and expression, forehand a little
upright, good bone, excellent ribcage, short back, strong loin, well turned hindquarters, sound happy mover, in good coat,
perhaps carrying a bit too much weight.
RACCOON’S BLUE RECALL 23466/02 s.27.03.2002 i. Stocdale Orange Call e. Raccoon’s Golden Touch kasv. Jaana ja
Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Sauvo 27.5 . Vera Smirnova, Viro. AVO EH 2. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko ja luusto, kaunis pää, hyvä
eturinta, etuasentoiset lavat, hieman pehmeä selkä, hyvä takaosa, riittävän hyvät liikkeet.
RACCOON’S HIP HIP HURRAA Fin Jva 23464/02 s.13.03.2002 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Raccoon’s
Jippijippijii kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. KÄY ERI. 4 years old blue roan bitch of excellent quality, well
chiselled feminine head, nice expression, scissor bite, good neck set into well laid back shoulder, a little short upper arm,
well developed body, excellent loin and tailset, enough hind angulation, good coat quality, excellent mover, covers ground
well, a bit narrow front, well presented. Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. KÄY H. Hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen,
kaunisilmeinen pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, luusto voisi olla hieman vankempi ja raajat paremmin
kulmautuneet, hyvä turkin laatu, liikkuu hieman lyhyin askelin, käyttäytyy hyvin. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia.
KÄY ERI 3. 4 Jahren, Gebiss korrekt, Ohren sind gut angesetzt, Augen gutgeformiert, Körper stark, gutes Winkelung,
Haarkleid in Ordnung. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. KÄY EH 3. Correct size, smaller and slighter in bone, finer
in head, although correct head lines, strong firm topline with good coat coverage, coat space with little coat, correct texture,
happy displaying, on movement short footed but topline rises on movement. Luumäki 27.8 Markku Santamäki. KÄY ERI
1 PN2 SERT. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, hyvä rintakehän muoto, kaunis turkki, reippaat liikkeet, käyttäytyy hyvin. Porvoo 9.9. Siv Jernhake,
Ruotsi. KÄY EH 4. Feminin tik av bra storlek, bra skalle och öron ansattning, lite tunn i nospartiet, bra överlinje men lite
lång i kroppen, kunde ha kraftigare benstomme, välver länden i rörelse och tar inte ut steget helt, pälskvalitet ok. Valkeala
12.11. Reia Leikola-Walden. KÄY EH 2. Tasapainoisesti rakentunut narttu jolla kaunisilmeinen nartun pää, hyvä kaula,
riittävä luusto ja eturinta, hyvä runko mutta hieman pitkä lanneosa, voisi olla hieman paremmin kulmautunut molemmista
päistä, liikkuu kevyesti mutta pyöristää ylälinjaansa liikkeessä, hyvän laatuinen turkki, esiintyy erinomaisesti, hyvä luonne.

Spanieleiden metsästyskoe:
ELIMÄKI 7.10.2006
ELIMÄKI 28.10.2006

MIELONEN MARKO
KOTIRANTA PERTTI

AVO0
AVO0

48
53

Toko:
KOUVOLA 28.5.2006

MÄNTYNEN MARKKU

ALO1

166

LOVIISA 2.8.2006

ALA-NIKKOLA MARJA

ALO1

161

ELIMÄKI 15.8.2006

VARIS TOMMI

ALO1

163

IMATRA 24.9.2006

VARIS TOMMI

AVO0

91

KOUVOLA 8.10.2006

HARJULA OSSI

AVO0

85

RACCOON’S HOT HOT HOT 49605/05 s.14.09.2005 i. Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Raccoon’s Blue
Recall kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Sauvo 27.5 . Vera Smirnova, Viro. PEK 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvätyyppinen, sopusuhtainen, hyvä luusto,
kaunis narttumainen pää, hyvä etuosa, hyvä turkki, kauniit liikkeet. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEN.
Orange roan bitch with good angulation, legs and feet, big ribs and quarters, excellent width in thigh and low hocks, moved
happily and straight but front movement a little exaggerated. Raisio 13.8. Lena Eskills. JUN ERI 1 PN2 SERT. 11
månader, super feminin junior tik av utmärkt typ, proportioner och storlek, visar sig med härlig attityd, feminint huvud med
något öppna ögonlock, korrekt stop, korrekt bett, vacker läpplinje med välfyllda läppar, välvinklad, bra bröst volym, kraftigt
ländparti, bra ben och tassar, korrekt päls, rör sig med utmärkt drive, ännu något obalanserat, mycket lovande. Hyvinkää
21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN ERI 1 PN2 SERT. Very typical of make, shape and outline, feminine head,
sweet eye and expression, excellent head carriage, clean neck and shoulders, good upperarm, excellent legs and feet, correct
ribcage, short back, strong loin, well turned hindquarters, sound mover.
RACCOON’S I’M CHARMING Fin Mva 25078/98 s.03.05.1998 i. Stocdale Orange Call e. Raccoon’s All Shook Up
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Sauvo 27.5 . Vera Smirnova, Viro. VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvät
mittasuhteet, kaunis pää, hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä takaosa, kaunis turkki, vapaat liikkeet. Salo 8.7.
Leila Kärkäs. VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Taukoamatta häntäänsä iloisesti heiluttava reipas 8-vuotias, hyvä pää ja ilme,
hyvä rakenne ja luusto, hyvä eturinta, hieman pitkä lanne, kauniit liikkeet, hyvä karva, iloinen luonne.
RACCOON’S IMPULSIVE LADY Fin Mva 25076/98 s.03.05.1998 i. Stocdale Orange Call e. Raccoon’s All Shook Up
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Helsinki 21.5. Leila Kärkäs. VET ERI 1 PN1 ROP ROP-VET. Erinomainen kokonaisuus, kauniisti liikkuva 8vuotias vahva narttu, jolla kaunisilmeinen vahva pää, erinomainen rakenne ja ylälinja, eturintaa voisi olla enemmän, hieman
pitkä lanne, karva hyvässä kunnossa, miellyttävä luonne. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VET ERI 3.
Attractive blue bitch with good legs and feet, sweet head, strong neck, well angulated with good rib with wide quarters,
could be a little shorter, moved freely, covering ground well. Tuuri 17.6. Rune Fagerström. VET ERI 1 PN1 ROP ROPVET. 8-vuotias ikinuori, kookas narttu, jolla kauniit ääriviivat, täyteläinen mutta silti feminiininen pää, kaunis ilme, hyvä
kaula, sopvia eturinta, lyhyt olkavarsi, hyvät suorat raajat, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, hyvä lantio, erinomaiset
takakulmaukset, hyvä luusto, hieman kapea edestä, muuten erinomaiset sivuliikkeet, ihastuttava cockeriluonne, häntä heiluu
taukoamatta, niin kuin kuuluukin. Rovaniemi 24.6. Claudio de Giuliani, Italia. VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS4-VET.
Right size and type, typical head, ears set too low, elegant neck, right body proportions, strong chest, excellent tail carriage,
right moving for her age. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. VET ERI 2. Fairly large blue roan bitch that is a little longer
than is ideal, very merry, moves soundly, in good condition. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. VET ERI 1 PN3 ROP-VET.
9 years old bitch in excellent condition, lovely head and expression, excellent topline, excellent volume of body, loin short
enough, very well angulated, excellent movements for her age, excellent temperament. Raisio 13.8. Lena Eskills. VET
ERI 1 PN3 ROP-VET. 8-årig stilig tik som visar sig med härlig resning, feminint huvud med härligt uttryck, lagom stop,
korrekt bett, fin läpplinje, välvinklad runt om, vacker nacke, rygg och kors, bra ben och tassar, korrekt päls, rör sig med
effektivt mark teckande steg parallelt fram och bak, visar sig med korrekt attityd. Hämeenlinna 27.8 Tarja Hovila. VET
ERI 1 PN2 VSP-VET. Kaunis veteraaninarttu, erinomaista tyyppiä, kaunis pää ja ilme, erinomainen runko ja luusto, hieman
pitkä lanneosa, erittäin kaunis turkki ja erinomaisessa kunnossa, liikkuu pitkällä vetävällä rodunomaisella askeleella, iloinen
viehättävä luonne. Helsinki 3.9 . Sigrid Jarmer, Itävalta. VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Sehr schöner Typ in guter
Kondition gezeigt, guter Kopf, sehr gut gewinkelt, vorzügliche Obere- und Unterelinien, korrekte Bewegung mit viel
Dynamik, schönes Haar, freundlichen Wesen. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Vacker 9årig tik med utmärkt huvud, alltigenom sund och välgående, visas i utmärkt kondition. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis,
Iso-Britannia. VET ERI 2. Good overall outline, make and shape, balanced head, kind eye, excellent neck and forehand
construction, excellent legs and feet, well made ribs, strong back, loin a little long, good hindquarters and tail, sound free
mover with excellent gait and stride.
RACCOON’S UNICUE ROSE 29241/03 s.18.04.2003 i. Crawford Hot Chocolate e. Raccoon’s Jippijippijii kasv. Jaana ja
Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Köyliö 17.9. Vera Smirnova, Viro. AVO H. Hyvä tyyppi, sopiva koko, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis pää,
näkyvä sidekalvo peittää ilmeen, lyhyt kaula, pehmeä selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, niukat kulmaukset, koira on esitetty
lihavassa kunnossa, liikkeet voisivat olla tehokkaammat.
RAIKULI-POJAN LUCKY GIRL 43043/04 s.05.08.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e.
Fin Mva Raccoon’s I’m Charming kasv. Anneli Vuori

Näyttelyt: Sauvo 27.5 . Vera Smirnova, Viro. NUO ERI 2 PN4 VASERT. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto,
hyvät mittasuhteet, hyvä pää, hyvä selkälinja, hieman etuasentoiset jalat, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä takaosa, hyvät
liikkeet. Salo 8.7. Leila Kärkäs. NUO EH 3. Hyvät mittasuhteet ja kokonaisuus, kauttaaltaan hieman lyhyt pää, sekä kallo
että kuono saisivat olla pitemmät, hyvä rakenne, runko ja eturinta, kaunis kaula ja ylälinja, liikkuessaan painuu
etumatalaksi, etuosan tulee tiivistyä, kaunis karva ja miellyttävä käytös. Raisio 13.8. Lena Eskills. AVO H. 2-årig feminin
tik som ännu ger ett något luftigt intryck, feminint huvud med vackra ögon och härligt uttryck, korrekt bett, korrekta öron,
mycket brant skuldra, rygglinjen bör ännu stramas, något brant kors, tillräclig bröstkorg, bra ben och tassar, korrekt
pälskvalitet, rör sig med korta ineffektiva steg, vrider framtassarna inåt.
RAMSAN CAPRICORN 36347/04 s.21.06.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. Breeze Sunshine kasv. Maaret Tapio
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. NUO EH 4. 21 months old blue roan bitch of very good type,
feminine head, a bit wide skull, scissor bite, would like a bit more neck, shoulders should be better laid back, forechest well
developed, well developed body, though today a bit fat, good loin and tailset, good hind angulation, excellent coat quality,
covers ground well but needs a better topline, well presented, good temperament. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa.
NUO EH 4. Richtige Grösse, femininer Kopf, quadratische Gebaude, ausreichende Halslänge, braucht noch etwas Tiefe,
Rücken verlauft noch nicht gerade genug, Hinterhand könnte noch bedautlige klarer sein. Jaala 1.5. Jorma Silta. NUO EH
3. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu joka esitetään hieman pulskassa kunnossa, sillä on hyvä ylälinja, riittävä
rintakehä, vahva luusto ja hyvät etukulmaukset, polvikulma saisi olla voimakkaampi, kaunis turkki, hyvä luonne, pientä
ahtautta takaliikkeessä. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO ERI. Well balanced blue, pleasant head and
expression, adequate neck, good legs and neat feet, big ribs, short coupled, good width of thigh, moved well. Lohja 4.6.
Paula Rekiranta. NUO H. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, hyväilmeinen narttumainen pää, riittävä kaula,
vielä kovin kehittymätön rintakehä, lyhyt ja luisu lantio, niukat takakulmaukset, josta johtuen takaliike jää kovin lyhyeksi ja
voimattomaksi, hyvä karvan laatu, hyvä luonne. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. AVO H. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat
mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, riittävä luusto, sekä etu- että takaosa saisivat olla paremmin kulmautuneet, jyrkkä lantio,
erinomainen turkin laatu, köyristää selkäänsä liikkeessä, saisi liikkua pidemmin askelin, ihastuttava luonne, esitetään hyvin.
Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. AVO EH. Erinomainen tyyppi ja koko, oikea raajojen korkeus, oikeat rungon
mittasuhteet, kaunis feminiininen pää, jossa ihastuttava ilme, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, riittävä
eturinta, hyvä rinnan syvyys, mutta rintakehä saisi olla hieman pidempi, lyhyt luisu lantio, luusto saisi olla vahvempi,
hieman lyhyt taka-askel, muuten liikkuu normaalisti, miellyttävä käytös.
RAMSAN FINESHINE 32496/05 s.06.06.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Breeze Sunshine kasv. Maaret Tapio
Näyttelyt: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN EH. Blauschimmel in richtige Grösse, schön geschnittende Kopf
aber ingesammt noch sehr unfertig, braucht noch Vorbrust und Tiefe, auch in der Bewegung noch nicht fest, schönes Haar.
Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja,
ikäisekseen riittävä etulinja, sopiva luusto, rungon tulee vielä kehittyä, riittävät kulmaukset, liikkuu vapaalla askeleella.
Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. JUN EH. Kompakt, elegant, bra hals, dock för brant skuldra, fint feminint uttryck, bra
huvudform, behöver utvecklas litet, bra förbröst, för tunn benstomme, ganska bra kropp, stark länd, brant kors, goda vinklar
bak, bra päls, rör sig väl från sidan, måste stabilisera sig fram och bak. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. NUO EH. Vielä
keskeneräisen vaikutelman antava nuori narttu, hyvä pää, kaunis ylälinja, rintakehältään vielä kevyt, hyvät takaraajat,
tehokas takaliike, niukassa turkissa.
RAMSAN FRECLED KISS 28134/06 s.28.04.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Breeze Sunshine
kasv. Maaret Tapio
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10.. Eeva Rautala. PEN. Iloinen 5 kk vanha pentu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, mutta
rintakehän täytyy vielä syventyä, miellyttävä pää ja ilme, riittävä luusto, hyvät takakulmat, liikkuu hyvin silloin kun malttaa.
RAMSAN FRESH FAIRYTALE 28136/06 s.28.04.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Breeze
Sunshine kasv. Maaret Tapio
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10.. Eeva Rautala. PEN. Hyvin kehittynyt 5 kk vanha pentu, jolla miellyttäväilmeinen pää, hyvä
kaulan pituus ja rintakehä, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, lanneosa voisi olla hieman tiiviimpi ja liikkeessä vielä
hieman takakorkea, liikkuu vetävästi, hyvä luonne, kaipaa vielä hieman kehäharjoittelua. Helsinki 9.12. Christian Vantu,
Romania. PEN. Good type, nice expression, good front, quite good ribcage, topline not yet strong enough, medium
angulations, moves quite well for her age.
RAMSAN FREYA 32497/05 s.06.06.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Breeze Sunshine kasv. Maaret Tapio
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. JUN EH. Sopivan kokoinen, vielä kevytrunkoinen, ilmeikäs pää, kevyt
alaleuka, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä eturinta tulossa, mutta vaatii vielä aikaa, reippaat liikkeet. Jämsänkoski 25.5.
Marjo Jaakkola. JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, sievä pää, riittävä kaula, hyvä ylälinja, vielä kapea edestä, rungon
tulee vielä pyöristyä, riittävät kulmaukset, liikkuu melko hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Kihniö 16.9. Soile Bister.
JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, hyväluustoinen feminiininen narttu, jonka takaosan tulee vahvistua, lupaava pää, varsin
hyvä ilme, toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan ja pidemmän alarinnan, erittäin hyvät mittasuhteet, tällä hetkellä
melko epäedullinen värijakauma, kovin tehottomat takaliikkeet, takaosa määrää palkinnon.
RAMSAN FRIZZY DIZZY 28135/06 s.28.04.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Breeze Sunshine
kasv. Maaret Tapio
Näyttelyt: Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. PEK 4. Tasapainoisesti kehittynyt blue roan pentu, lyhyehkö pää, samoin
kaula, hyvä selkä, oikea-asentoiset raajat, vallattomat liikkeet, hieman löysässä kunnossa.

RANCECRAIG CLARE OF THE MOON BaltJV-03 LvV-06 44014/02 s.01.07.2002 i. Butterburn Right-On At
Rancecraig e. Tvaeraa Ring Of Confidence At Rancecraig kasv. Elizabeth Craig
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. AVO ERI 2 PN2 VASERT. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea,
erittäin kaunis täyteläinen pää, hyvä etuosa, runko ja luusto, lantio-osa saisi olla suorempi, ylälinja ei säily täysin oikeana
liikkeessä, miellyttävä kokonaisuus. Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. AVO EH 4. Sopivan kokoinen,
miellyttäväilmeinen, hyvä luusto ja rintakehä, hyvät raajojen kulmaukset, lantio-osan tulisi olla suorempi, köyristää
liikkeessä lanneosaansa, muuten hyvät liikkeet, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. AVO
ERI 1 PN3 VASERT. Harmonisch Aufgebaut, sehr schöne Gesammterscheinung, sehr schöne Kopf, quadratisch Gebaude,
sehr schöne Winkelungen, bewegt sich sehr gut, gepflegtes Haar. Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. AVO ERI 4. Typical
feminine head, I’d like a little more neck, good topline, good stifle, she could put more into her movement. Joensuu 27.5 .
Theo Leenen, Belgia. AVO ERI 4 PN4. 4 years old, nice type, dark eyes, complete scissor bite, well set ears, good neck,
shoulder and topline, well angulated, correct coat, chest could be bit deeper, moves well. Joensuu 28.5. Gert Christensen,
Tanska. AVO ERI 3 PN4. Almost 4 years, nice feminine head, scissor bite, nice dark eyes, good skull, well set ears, good
neck and topline, well set tail, the body may not be heavier, sufficiently angulated in front, well angulated in rear, sufficient
bones, moving very short in the front, good coat, nice temperament. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO
EH. Balanced blue bitch with pleasant head, adequate neck, I would have liked more length in upper arm, short cobby body,
ok quarters, low hocks, moved ok, but loose on front movement. Mänttä 4.6. Teija Poikolainen-Däuber. AVO ERI 1 PN1
SERT VSP. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja kaula, hyvä vahva runko, riittävä luusto, hyvä selkä, kaunis turkki, liikkuu
hyvin. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. AVO EH. Kompakt, god balans, fint uttryck, bra skalle, behöver kraftigare
nosparti, tillräcklig hals, önskar mer benstomme, bra bröstkorg, stark länd, behöver bättre vinkling fram och bak, bra päls,
rör sig väl fram, har ett kort och vekt baksteg, utmärkt resning. Tuuri 17.6. Rune Fagerström. AVO EH 3. Erittäin hyvän
tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä raajojen korkeus, kaunis feminiininen pää, hyvä ilme, hyvä
kaula, eturinta saisi olla selvempi, pysty olkavarsi, hyvä rinnan syvyys, rintakehän tulisi olla malliltaan pidempi, lyhyt
lantio, hyvin kulmautunut takaa, hyvä luusto, käpälät saisivat olla tiiviimmät, liikkuu tänään takakorkeasti, muuten ok, kiva
luonne, hyvin esitetty. Savonlinna 9.7. Jouko Leiviskä. AVO EH 3. Kaunislinjainen, erittäin kauniissa kunnossa esitetty,
hyvät mittasuhteet, tilava runko, hieman tuhdissa kunnossa, sievä pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, kauniit silmät,
luusto voisi olla voimakkaampi, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, mutta selkä elää liikkeessä. Laukaa
16.7. Markku Santamäki. AVO EH 3. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikea, ilmeikäs pää, seistessä
kaunis ylälinja joka ei aivan säily liikkeessä, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin. Jyväskylä 18.11.
Davis Wong, Australia. AVO EH. Nice type, good head and eyes, balanced body, front movement could be more positive.
Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. AVO EH. Iloisesti esiintyvä sopivan kokoinen narttu, jalo pää, riittävästi kaulaa, vahva
selkä, lyhyt tiivis runko, hieman lyhyt luisu lantio, polvikulmauksia voisi olla enemmän, 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: Sauvo 27.5 . Vera Smirnova, Viro. AVO EH 3. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, riittävä luusto, hyvä pää,
vahva selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät etu- ja takakulmaukset, liikkeet hyvät sivulta, ahtaat takaa. Lohja 4.6. Paula
Rekiranta. AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, melko neliömäinen narttu, hyvä pään malli, suuret pyöreät silmät
häiritsevät ilmettä, hyvä kaula, eturinta ja lavat, tiivis runko, lyhyt hieman luisu lantio, oikea karvan laatu, saisi liikkua
pidemmällä askeleella ja tehokkaammin takaa. Salo 8.7. Leila Kärkäs. AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman
suuret silmät, muuten hyvä pää, niukat etukulmaukset, melko kapea edestä, hyvä runko ja riittävä eturinta, hyvä takaosa,
hyvä turkin laatu, mutta takaraajoihin jätetty turhan paljon karvaa, hyvä taka-askel, etuliike kapea ja lyhyehkö, miellyttävä
esiintyminen. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. AVO ERI 2. Nice type, compact body, correct lines of head, correct neck
and topline, correct volume of body, well angulated, a bit cow hocked, moves ok.
RASSEL’S LADYLIKE 31770/05 s.03.06.2005 i. Am Mva Westerner Marching Order e. Rassel’s Feel Good kasv.
Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Sauvo 27.5 . Vera Smirnova, Viro. JUN EH 3. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto, kaunis pää, hyvä ylälinja,
riittävä etuosa, hyvä takaosa, kaunis turkki, ahtaat takaliikkeet. Lohja 4.6. Paula Rekiranta. JUN EVA. Tyypiltään ja
mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, hieman pyöristynyt kallo, hyvä kuono-osa, kaunis kaula, hyvä eturinta, hyvä rintakehä,
lyhyt luisu lantio, niukka polvikulmaus, hyvä luusto, kaunis turkki, valitettavasti koira ontuu, josta palkintosija. Salo 8.7.
Leila Kärkäs. JUN H. Hyvän tyyppinen, otsaluut vielä korostuneet, muuten hyvä pää, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä
olkavarsi, hieman pysty lapa, lyhyt ja luisu lantio, heikko takaosa, liikkuu hieman lyhyellä voimattomalla askeleella, kovin
löysä kauttaaltaan, tulee tiivistyä, erinomainen kaunis karva, miellyttävä luonne. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. JUN
ERI 2. Very feminine bitch of correct proportions, nice type of head, excellent neck, correct topline, excellent volume of
body, very well angulated, could have better movements behind.
RAVASGANG’S DAYDREAMER 39026/00 s.09.08.2000 i. Flyers I’Am A Tan Man e. Fin Mva Emmaboda Trendy
Renpearl kasv. Eila West
Näyttelyt: Alajärvi 6.5. Leila Kärkäs. AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, joka saisi liikkua ryhdikkäämmin,
sievä pää jossa kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvät kulmaukset, runko ja eturinta saisivat olla täyteläisemmät, hieman
löysyyttä ranteissa, liikkuu pitkällä askeleella mutta painuu hieman matalaksi, turkki ei tänään parhaimmillaan. Teerijärvi
25.5. Markku Santamäki. AVO EH 2. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikein rakentunut, ilmeikäs pää joka kuitenkin saisi
olla täyteläisempi, riittävä luusto ja rinnan syvyys, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä turkki ja tasapainoiset liikkeet, joskin
voisivat olla reippaammat.
RAVASGANG’S DAYS OF THUNDER Fin Mva 39027/00 s.09.08.2000 i. Flyers I’Am A Tan Man e. Fin Mva
Emmaboda Trendy Renpearl kasv. Eila West

Näyttelyt: Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. KÄY EH. Nice head but needs a stronger under jaw, also I’d like a stronger
neck, good topline, but straight at the stifle, and she did not use her tail today. Alajärvi 6.5. Leila Kärkäs. KÄY ERI 1
PN3. Erinomainen kokonaisuus, hyvä runko ja rakenne, hyvä pää ja ilme, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, voisi liikkua
tehokkaammin, turkki hieman pehmeälaatuista, miellyttävä luonne. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. KÄY EH 1. 5-årig svart tik
av bra storlek, feminint huvud som jag önskar i helhet längre, god parallellitet, vackra mörka ögon, korrekt bett, läpplinjen
kunde vara fylligare, normalt vinklad fram, bra förbröst, tillräcklig benstomme, bra rygg, kraftig länd, välvinklad bak, rör
sig med tillräcklig steg från sidan, kunde ha silkigare päls. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. KÄY ERI 1 PN1 SERT FIN
MVA ROP. 5-vuotias, sukupuolileimaltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla kaunislinjainen pää, hyvä purenta,
kaunis kaula, joka kiinnittyy hyvin, hieman pysty olkavarsi, hyvä raajaluusto ja käpälät, erinomainen karva, liikkuu oikealla
askelpituudella ja voimalla, erinomainen narttu.
RAVASGANG’S JOSEFINE 30151/05 s.12.05.2005 i. Flyers After Math e. Ravasgang’s Days Of Thunder kasv. Eila
West
Näyttelyt: Oulu 14.5. Ritva Raita. JUN H. Pentumainen, solakka, jonka pää saisi olla pidempi, raajojen kulmaukset melko
suorat, tarvitsee todella paljon aikaa kehittyäkseen, hyvin esitetty. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. JUN H. 1-årig svart tik av
bra storlek, feminint huvud som kunde vara längre i helhet, vackra ögon, korrekt bett, önskar bättre vinkling runt om, bra
rygg och kors, något tunn i benstommen, fina tassar, klorna bör klippas, mycket kort päls, rör sig med kort steg och
okoncentrerad, behöver ännu tid att utvecklas. Seinäjoki 29.7. Markku Santamäki. JUN EH 4. Sopivan kokoinen, rungon
mittasuhteiltaan oikea, viehättävä ilme, tummat silmät, kuonon ja kallon ylälinjat tulisi olla samansuuntaiset, riittävä luusto,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti, reippaat liikkeet, joskaan eivät vielä valmiit.
Haapajärvi 12.8. Leila Kärkäs. JUN EH 1. Sievä nuori narttu, jolla vielä melko kehittymätön runko, kapea edestä, riittävä
kallo, hieman lyhyt ja kevyt kuono, tasapainoiset niukat kulmaukset ja riittävä luusto, hyvä ylälinja, hyvä sivuliike, karvan
laatu hieman kiilloton, miellyttävä luonne ja hyvin esitetty.
RAVASGANG’S MAGIC TOUCH 39936/03 s.23.08.2003 i. Lecibsin Meteorite e. Ravasgang’s Days Of Thunder kasv.
Eila West
Näyttelyt: Maalahti 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Mycket välutvecklad, kraftfull, vackert
huvud och överlinje, bra vinklar, bröstkorg, mycket bra rörelser. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. KÄY ERI 2. 3 years,
good size and type, correct bite, good reach of neck, enough forechest, strong back, angulations in harmony, good feet,
moves with harmony with happy tail. Seinäjoki 5.11. Ritva Raita. KÄY ERI. Hyväkuntoinen narttu, joka liikkuu
erinomaisesti, hyvä ilmeikäs pää, hyvä purenta, hyvät mittasuhteet, liikkuu kaikin puolin hyvin.
RED GARLIC’S HJORTRON 43955/05 s. 2.6.2005 i. Sealpin Flagbearer e. S kva Smedmästarens Tilda kasv.
Spanieleiden metsäsätyskoe:
ELIMÄKI 28.10.2006

MARTIKAINEN RAIMO
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RIKSWEET GRACE KELLY Fin Ava 37377/00 s. 27.8.2000 i. Kans & Fin & S Mva, JMV-98 Margate Playwell
Espress e. Fin Mva Riksweet Stella Artois kasv.
Toko:
KOTKA 16.9.2006

LAISI HARRI
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LAPPEENRANTA 4.11.2006

HARJULA OSSI
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RUS IRENE’S NICE AND WILD RKF1262993 s.21.11.2001 i. Quettadene Wild Oats e. Rus Irene’s Moscow Night kasv.
I Korobkova, Venäjä
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. KÄY ERI 3. Mycket vacker balans, på den mindre sidan, vackert uttryck,
fina ögon, välformat huvud, lite för mycket läppar och halsskinn, stark hals, utmärkt förbröst, tunn benstomme, mycket
stark kropp, välvinklad bak, brant skuldra, vacker pälskondition, önskar starkare rygg, rör sig väl bak, kunde vara lite bättre
fram, bra temperament.
RUS IRENE’S NEW GENERATION FOR STYLE RKF1402264 s.11.03.2003 i. Rus Irene’s Sex Pistol e. Rus Irene’s
Moscow Night kasv. I Korobkova, Venäjä
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. KÄY EH 4. Elegant, kraftfull tik, feminint uttryck, något små ögon som
kunde vara bättre placerade, något tunnt nosparti, önskar längre hals, utmärkt förbröst, bra ben, utmärkt kropp, stark länd,
tillräckligt vinklad bak, dock lite vek i hasarna, för lite vinklar fram, vacker päls, utmärkt rygg, rör sig med ett för kort och
stelt framsteg, bra resning
.
RUS IRENE’S TWIN CLOUD RKF1402272 s.24.02.2003 i. Asquanne’s Gossip e. Rus Irene’s Morning Star kasv. I
Korobkova, Venäjä
Näyttelyt: Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL ERI 2. Vacker, elegant, välbalancerad tik, vakcra ögon, huvudet
kunde vara lite kraftigare, bra hals, utmärkt förbröst, tunn benstomme, bra kropp, stark länd, välansatt svans, önskar mer
muskler och bredare lår, god vinkling bak, något brant skuldra, mycket vacker päls, härligt temperament, bra rygg, utmärkt
sidorörelser, något trång fram.
SHAIKAROS ANGEL HEART Fin Mva 46439/02 s.21.11.2002 i. Fin Mva Midian’s Exterminator e. Fin Mva Shavian
Raindrop kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Vaasa 30.4. Gerry Hickey, Irlanti. AVO ERI 3. Nice steady movement but a little close front and behind,
excellent neck, topline ok, but very square at the croup. Alajärvi 6.5. Leila Kärkäs. AVO ERI 1 PN2 VASERT.
Kaunisilmeinen hyvä pää, hyvät mittasuhteet, hyvä rakenne, eturinta saisi olla selvempi, hieman luisu lantio, riittävä

askelpituus, liikkuessaan painuu hieman etumatalaksi, hyvä turkin laatu, miellyttävä luonne. Teerijärvi 25.5. Markku
Santamäki. AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erittäin hyvät mittasuhteet, näyttävät linjat, kaunis pää, täyteläinen kuono-osa,
hyvä runko ja raajojen kulmaukset, erittäin näyttävät sivuliikkeet, voisi mahdollisesti liikkua suoraviivaisemmin edestä ja
avoimemmin takaa, hyvä turkki, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Tuuri 17.4. Rune Fagerström. AVO ERI 1. Hyvin linjakas
narttu, erinomainen koko, kaunis feminiininen pää, hieman pyöreät silmät, muutoin kaunis ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta,
tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä rungon pyöreys, hieman pitkä lanneosa, erinomainen lantio, hyvä matala
kinner, hyvä luusto, hyvät käpälät, erinomainen liikkuja, ylälinja saisi olla vahvempi liikkeessä, kiva luonne, hyvin esitetty.
Kihniö 16.9. Soile Bister. VAL ERI 1 PN1 ROP. Erinomaisen tyyppinen, hyvärunkoinen ja -luustoinen feminiininen
narttu, hyvä pää, ilme voisi olla lempeämpi, voisi olla edestä vielä paremmin kulmautunut, erinomainen takaosa, saisi olla
iloisempi, kaunis karva, liikkuu hyvin. Seinäjoki 5.11. Ritva Raita. VAL ERI 2 PN4. Vähän pullukka ja hivenen pitkä
valionarttu, joka liikkuu erittäin hyvin, hyvä pää, alkaa olla kaulanahkaa, hyvin kulmautunut ja liikkuu kaikin puolin hyvin,
kannattaa laihduttaa.
SHAIKAROS BEAUTY SPOT 52245/04 s.29.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Fin Mva Shavian Raindrop kasv.
Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Tuuri 17.4. Rune Fagerström. NUO EH 3. Erinomainen tyyppi ja koko, oikeat rungon mittasuhteet,
feminiininen pää, kallo-osa saisi olla aavistuksen pidempi, hyvät tummat silmät, kaunis ilme, hyvä kaula, riittävä eturinta,
lyhyt olkavarsi, hyvä rinnan syvyys, mutta rintakehän tulee vielä täyttyä, hyvin kulmautunut takaa, luusto saisi olla
aavistuksen vahvempi, hyvät raajat, käpälät saisivat olla tiiviimmät, normaalit liikkeet, kiva luonne. Seinäjoki 29.7.
Markku Santamäki. NUO EH 3. Sopivan kokoinen, erittäin kaunisilmeinen hyvä täyteläinen pää, hyvä kaula, eturinnan
tulisi olla voimakkaampi, erinomainen karvan laatu, hyvä turkki, luisuasentoinen ei liiaksi laskeva lantio-osa. Vesilahti 6.8.
Vera Smirnova, Viro. NUO EH 3. Hyvä tyyppi, riittävä luusto, kaunis pää, hyvä ylälinja, eturinta saisi olla leveämpi ja
rintakehä syvempi, hyvä takaosa, hyvä karvan laatu, tehokkaat liikkeet. Maalahti 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. NUO
EH 2. Mycket feminint huvud, aningen framskjuten skuldra, normala vinklar, behöver utveckla bröstkorgen, något inknipen
i armbågarna, bra tassar, stark rygg, rör sig bra bak, parallel i fronten, mycket bra överlinje och steg från sidan.
SHAVIAN BITCH IS BACK 14331/05 s.26.09.2004 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est Mva RkfV-06 V-06
XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO ERI. Feminine type black bitch, sweetest of heads and
kind expression, reachy neck and well placed shoulders, well bound legs and neat feet, big ribs, good width of thigh, well
muscled quarters, moved soundly and freely.
SHAVIAN DANCING WHEELS 25001/04 s.12.03.2004 i. Kans & Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est & Esp Mva LtuV04 Shavian Hey Presto e. Shavian White Diamond kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. KÄY EH 4. Huvud med feminint uttryck, utmärkta proportioner,
alltför runda ögon, tillräcklig bredd i nospartiet, tillräcklig hals, bröstkorgen kunde vara djupare, i övrigt välformad, utmärkt
kors, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, rör sig med mjuka effektiva steg, utmärkt pälskvalitet. Alajärvi 6.5. Leila
Kärkäs. KÄY H. Hieman pitkärunkoinen, hyvä pää ja ilme, liikkuessaan etuosa painuu ja koira näyttää vielä pienemmältä,
iloiset liikkeet, riittävät kulmaukset edessä, hyvä takaosa, hyvä runko, erinomainen kaunis ja hyvin hoidettu karva,
miellyttävä luonne. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. KÄY EH. Free moving red bitch, feminine head, good
depth of forechest, big ribs, well muscled quarters, moved soundly and with drive.
Toko:
HYVINKÄÄ 18.3.2006

LÄHDESMÄKI KAISA

ALO0
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KANGASALA 14.10.2006

SANTAMÄKI RAINE

ALO1
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SHAVIAN FLOATING ON AIR 14327/05 s.21.10.2004 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est Mva RkfV-06 V06 XXL of Black Mirage e. Kans & Fin & Lv & Est Mva LvV-03 Shavian Hush-Hush kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO ERI. Short and cobby black, head for me is a bit too
small, deep chest, short coupled, with plenty of substance, strong well muscled quarters, moved soundly and with drive.
SHAVIAN HUSH-HUSH Kans & Fin & Est & Lv Mva LvV-03 17748/99 s.02.03.1999 i. E Mva Harmodius GoodyWoody-Gold e. LvV-01 Quettadene Personality kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. VAL ERI. Type red with feminine head and kind expression,
reachy neck, good front assembly, well sprung deep ribs, short coupled with well angulated quarters, made a good outline
and good presentation.
SHAVIAN NEL SOLE 11589/02 s.12.12.2001 i. Kans & Fin & It & Est & Lv Mva LvV-02 Francini’s Encanto Latino e.
Shavian White Diamond kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . AVO EH. Correct type, head long enough, correct type of head, parallel
lines enough, strong topline, a bit too much body, enough angulation in front and behind, moves with enough drive,
excellent temperament.
SHAVIAN NO MERCY PMJV-05 14331/05 s.26.09.2004 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est Mva RkfV-06
V-06 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. NUO ERI 1 PN2 SERT. Erinomainen tyyppi, kaunispäinen tasapainoinen
narttu, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, sopiva luusto, riittävä eturinta, aavistuksen kapea vielä edestä, tasapainoisesti
kulmautunut, kauniissa näyttelykunnossa, liikkuu hyvin. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. NUO ERI 1 PN1 SERT
VSP. 1½ Jahre, Scherengebiss, exelenter Kopf, Ohren sind gut angesetzt, Körper stark, sehr gute Bewegungen und

Winkelungen, Haarkleid in Ordnung. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Elegant bitch,
excellent type, very good head, correct ear and eye, very nice neck, straight topline, good angulation front and rear, nice
coat and temperament, free movement. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. NUO ERI 1 PN1 SERT VSP.
Elegant black, with feminine head and melting expression, reachy neck and fine shoulders, nicest of legs and feet, big ribs
and deep body, good width of thigh, well muscled quarters, moved beautifully with drive. Helsinki 9.6. Paul Stanton,
Ruotsi. NUO EH 4. Mycket vacker helhet och balans, mycket elegant ung tik, kort skalle, önskar bättre ögonplacering,
tunnt nosparti, vacker hals, bra förbröst, önskar mer benstomme, ganska bra kropp för åldern, goda vinklar bak, önskar
bättre vinkling fram, mycket vacker päls, rör sig med bra baksteg, något högt framsteg, utmärkt temperament. Tampere
10.6. Ligita Zage, Latvia . NUO ERI 2 PN3 VASERT. Nice type and balance, correct type of head, is parallel lines
enough, eyes large enough, excellent topline, good volume of body, correctly angulated, free movements, excellent
temperament. Salo 8.7. Leila Kärkäs. NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Erinomaisessa näyttelykunnossa oleva
tyylikäslinjainen narttu, hieman takaluisu kallo, muuten hyvä pää ja ilme, upea kaula ja ylälinja, erinomainen rakenne,
runko ja ylälinja, kauniit liikkeet, hyvä karva, miellyttävä luonne. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. NUO ERI 1 PN1
SERT VSP. Correct type and proportions, correct type of head with parallel lines, good neck and topline, excellent volume
of body, very well angulated, moves well, nice temperament. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. NUO ERI 1 PN2 VASERT.
Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis nuori narttu, miellyttävä pää ja ilme, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu ja
esiintyy erittäin hyvin, aito cockeriluonne. Laukaa 16.7. Markku Santamäki. NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Erinomaiset
mittasuhteet ja linjat, erittäin miellyttäväilmeinen pää mutta lyhyehkö kuono-osa, erinomaiset raajojen kulmaukset ja vahva
hyvä runko, hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. 20
kk vanha narttu jolla erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä koko, feminiininen pää, jossa ihastuttava ilme, pään linjat
saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja pidemmät, kaunis kaula, hyvä olkavarren kaltevuus, riittävä eturinta, hyvä runko,
erinomainen lantio, hyvin kulmautunut takaa, hyvä reiden leveys, hyvä matala kinner, hyvät raajat, pehmeät välikämmenet,
erinomainen luusto, hieman kuiva selkäkarva, liikkuu hyvin ja häntä heiluu taukoamatta. Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen.
NUO ERI 1 PN2 SERT CACIB. Erittäin tyylikäs, hyvän kokoinen nuori narttu, feminiininen pää, hyvin kulmautuneet
raajat, kaunis ylälinja, hyvä runko, kaunis turkki, esiintyy iloisesti. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. NUO ERI 1
PN1 SERT VSP. Quality female, feminine sweet expression, good head, lovely dark eyes, firm neck set into well laid
shoulder, well boned for legs, strong and firm, correct body shape, topline, tailset and hindquarters, correct short hocks,
displaying excellent temperament in movement coming and going. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. NUO ERI 1
PN2 SERT. Excellent type and proportions, good outline, good front and feet, could be a little bit stronger in the pasterns,
good bone for a female, very good length of the neck, good shoulders, feminine head and expression, typical mover.
Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. NUO ERI 1 PN4 SERT. Erinomaiset mittasuhteet, erinomainen rintakehä, melko viisto
välikämmen, pienet silmät, hyvä purenta, pää voisi olla hieman pidempi runkoon nähden, hyvä eturinta, sopusuhtainen
takaosa, hyvälaatuinen hyvin hoidettu karva, kevyet liikkeet, taitavasti esitetty, hienossa näyttelykunnossa. Imatra 12.8.
Rudy Feyaerts, Belgia. . NUO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP1 BIS3. Very type girl with lots to like about, beautiful head
and expression, super neck and shoulder, short and well ribbed up body, beautiful rear angulation, excellent coat and
condition, very sound and happy mover. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. NUO ERI 1 PN2 SERT. Erittäin hyvän
tyyppinen, sopusuhtainen narttu, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi, kaunis kaula, hyvä ylälinja, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, tiivis vankka runko, hyvä turkin laatu, liikkuu ja esiintyy hyvin, viehättävä luonne. Helsinki
3.9 . Sigrid Jarmer, Itävalta. NUO ERI 1 PN2 VASERT. Substanzvoll, gute Grösse, hübscher Kopf, guter Ausdruck, die
Augenlider müssen besser anliegen, kräftiger Körper den nich schwerer wenden sollten, schöne Obere- und Unterelinien,
sehr gutes Haar, guter Aktion mit vorzüglich Raumgriff, fröhliches Wesen. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. NUO ERI 1
PN1 SERT ROP RYP4. Mycket vacker tik med utmärkta proportioner, feminint huvud, vackra öron, utmärkt hals och
skuldra, bra kropp, stark rygg av lagom längd, utmärkt bakställ, rör sig väl, bra päls. Hyvinkää 17.9. Marjo Jaakkola.
NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erinomainen kokonaisuus, miellyttävä pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin
kehittynyt eturinta, samoin runko, erittäin hyvin kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis turkki, erinomainen luonne.
Eckerö 24.9. Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. NUO ERI 1. Lovely little bitch, good overall proportions, could have a
little less flew, her skull to muzzle proportions are excellent, her topline very level and held well on the move, very merry
disposition, good body and bone throughout, moves quite soundly, overall very pleasing type. Oulu 7.10. Rita Reyniers,
Belgia. AVO ERI 2 PN3. 2 years, excellent in type and size, good proportions, excellent expression, correct bite, excellent
body overall, good feet and coat, but I prefer not knitten, moves in harmony with happy tail. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill
Davis, Iso-Britannia. AVO ERI 3. Well made head, good head carriage, neck and forehand construction, good length of
upper arm, well boned limbs, excellent ribcage, loin and hindquarters, correct set on of tail, sound free mover. Seinäjoki
5.11. Ritva Raita. AVO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Erinomaista tyyppiä, erinomaisesti liikkuva narttu, erittäin hyvä
ilmeikäs pää, hyvä ryhti ja runko, erinomaisesti kulmautunut sekä edestä että takaa, liikkuu kaikin puolin erinomaisesti,
esitetään erinomaisesti ja erinomaisessa kunnossa. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO ERI 1 PN1 CACIB
VSP. Lovely type, very well handled, good eyes and ears, good neck and shoulder and quarters, she is very sound. Helsinki
9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI 2 PN3. Beautiful bitch, excellent type and proportions, quite good expression,
very nice neck, withers and topline, good angulations, quite good ribcage, good loins, good croup, quite strong joints, very
nice shape, excellent movement.
SHAVIAN RAINDROP Fin Mva 11811/00 s.07.01.2000 i. Pansy’s As Right As Rain e. Shavian White Diamond kasv.
Jaana Ranta
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. VAL ERI. Feminint huvud med utmärkta proportioner, men
något tunn nosparti, bra hals, behöver mera förbröst och djup i övrigt välformad bröstkorg, utmärkta proportioner och
benstomme, samt kors, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, rör sig med långa mjuka rörelser, parallelt, utmärkt päls och
presentation, håller sina linjer väl i rörelse.
SHAVIAN SONATA 51189/05 s.30.09.2005 i. GB Mva Judika Prairie Gold e. Shavian Soul Mate kasv. Jaana Ranta

Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEN. Red bitch puppy with good proportions and angulation,
reachy neck, good rib and width of quarters, moved soundly and straight, for me head is too fine and lacks development, eye
needs to be fuller.
SHAVIAN SOUL MATE 22623/01 s.03.02.2001 i. Kans & Fin & Am Mva JMV-94 NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 BV95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Lv & Rus & Ltu Mva LtuV-00 LvV-00 V-00 BaltV-01 LvV02 Shavian Black Velvet kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. AVO ERI 1. PN1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi, linjakas feminiininen
kokonaisuus, viehättävä pää, kaunis kaula, erinomainen ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, samoin runko, tasapainoisesti
kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Short cobby black with
lots of substance, feminine head, adequate neck, good bones, big ribs, short coupled, good width of thigh, well angulated
quarters, moved soundly and happily.
SHEERCLEVER GAME OF LOVE DK(n) & S(n) VDH Mva DKK04953/2004 s.23.02.2004 i. S(n) Mva Waterwood
Forever Happy e. Fin & S & N & Dk Mva Sheerclever Game Over kasv. Tuija Kaipainen
Näyttelyt: Laukaa 16.7. Markku Santamäki. AVO ERI 1 PN2 VASERT. Erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä pää,
sopusuhtainen rintakehä, hyvä luusto, hyvät takaraajojen kulmaukset, erinomainen ylälinja liikkeessä, liikkuu mallikkaasti.
Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Hyvin kaunis narttu, tasapainoinen, hyvärakenteinen,
kaunis ilmeikäs pää, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Lammi 22.7. Markku Santamäki. AVO ERI 1 PN1
SERT ROP. Erinomaiset mittasuhteet ja linjat, hyvä pää, harvinaisen hyvät kuonon ja kallon ylälinjat, näyttävä kaula,
tasapainoiset ja hyvin kulmautuneet raajat, oikea-asentoinen lantio, käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti, tasapainoiset
liikkeet. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. AVO ERI 1 PN2 VASERT. Hyvin kaunis narttu kauttaaltaan, kaunis profiili
seistessä, oikeat mittasuhteet, kaunis feminiininen pää, jossa oikea voimakkuus ja pituus, ihastuttava ilme, kaula liittyy
hyvin lapoihin, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen rintakehä, hyvä ylälinja, voimakas luusto, hyvä reiden
leveys, kaunis karvapeite, normaalit liikkeet, miellyttävä luonne. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. AVO ERI 1
PN2 VASERT VACA. Beautiful, good type and proportions, very feminine expression, good front, good angulations,
excellent ribcage, short and strong loins, quite good croup, strong enough on the hindquarters, moves well.
SHEERCLEVER GAME OVER Dk & Fin & S(n) & N & VDH Mva NV-04 39890/99 s.17.11.1999 i. Cardamine
Limerick e. Kans & Fin & Est & Lux & VDH Mva Sheerclever Wicked Game kasv. Tuija Kaipainen
Näyttelyt: Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. VAL ERI 2 PN4. Very good type, beautiful feminine head, quite
good front, elegant neck, withers and back, ribs well sprung, short and strong loins, excellent hindquarters, strong joints,
strong stifles and hocks, very good temperament, very good movement.
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: Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. AVO ERI 3. Lovely size female, good make and shape, good substance
and general overall attributes, well coated, firm topline, happy distributing, needs to settle on lead, movement due to puppy
jumping hard to judge. Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . AVO ERI 3. Pleasing type, sweet head and expression, good
neck and shoulder, legs and feet, short compact body, well angulated behind but a bit weak in second thigh, moves
enthusiastically but a bit erratic on the rear. Kouvola 19.8 Jef Verress, Belgia. . AVO EH 2. 2½ year old red, good head,
soft expression, good reach of neck, preferred a shoulder that was better laid down, well angulated in the back, moved with
enough drive but steps in in front. Helsinki 3.9 . Sigrid Jarmer, Itävalta. AVO EH 3. Kurze substanzvolle Hündin,
kräftiger runder Oberkopf, kurzer Fang, deutliche Falter an den Seite, etwas Kehlhaut, das Haar am Kopf wurde sehr stark
mit der Schere gearbeitet, gut gewinkelt, sehr starke Rippenwölbung, gute Brusttiefe, sehr viel Haar, fröhliche korrekte
Bewegung, freundliches Wesen. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO ERI. Feminine head, sweet eye,
fair neck, forehand a little upright, excellent bone, strongly constructed ribcage, short back, strong loin, well turned
hindquarters, sound mover.
SHEERCLEVER NO ONE DOES IT BETTER 34636/06 s.30.11.2004 i. Wensum Irvine e. Fin & S & N & Dk Mva
Claudette Most Welcome kasv. Tuija Kaipainen
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. JUN EH. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvä, ilmeikäs pää jonka tulee vielä
kehittyä, riittävä luusto, hyvä rintakehän muoto ja eturinta, hyvä turkin laatu, reippaat liikkeet. Vaasa 30.4. Gerry Hickey,
Irlanti. JUN ERI 3. Typical bitch with excellent neck and shoulder, good topline, well balanced head, I’m disappointed in
her movement which should reach out to cover the ground.
SHIMMERIAN EBONY STAR Fin Mva 15357/04 s.26.01.2004 i. Fin Mva Midian’s Exterminator e. Shimmerian Jewel
Of Mine kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. AVO ERI 2 PN3. Very feminine bitch, well proportioned,
balanced, lovely outline with beautiful neck, shoulder and chest, a little fine in head but sweet expression, good rib, strong
quarters, good coat, moves with drive but close in hock and needs to settle on the move. Keminmaa 22.7. Harri Lehkonen.
AVO ERI 1 PN1 SERT FIN MVA VSP. Erittäin vahvarunkoinen narttu, feminiininen pää, hyvä etuosa ja ylälinja, etenkin
seistessä, kaunis turkki, esiintyy reippaasti, voisi liikkua ryhdikkäämmin.
SHIMMERIAN EMERALD 15354/04 s.26.01.2004 i. Fin Mva Midian’s Exterminator e. Shimmerian Jewel Of Mine
kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Kemi 25.11. Saija Juutilainen. AVO EH 2. 2 v 10 kk, hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu, jolla
oikealinjainen joskin hieman voimakaspiirteinen pää, hyvä purenta ja huulilinja, kauniit tummat silmät, vahva kaula,

ikäisekseen erinomainen runko ja sopusuhtainen raajaluusto, turhan suorat olkavarret, hienot suuret käpälät, hyvin hoidettu
karvapeite, iloinen liike, joskin askelpituutta voisi olla enemmän ja etuaskel on tänään turhan korkea, köyristää lanneosaa
liikkeessä, hyvin kauniisti esitetty, erinomainen cockerin luonne.
SHIMMERIAN ETIENNETTE 15356/04 s.26.01.2004 i. Fin Mva Midian’s Exterminator e. Shimmerian Jewel Of Mine
kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. AVO EH 3. Feminine bitch, would like a better balance
in head, too short of neck and upright in shoulder, and she needs chest to improve the front movement which is very narrow,
excessive spring of rib needing depth, strong back, slightly low set tail, correct hind movement, not in her best coat today.
SHIMMERIAN JEWEL OF MINE 37330/00 s.20.08.2000 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Steephill Tiffany Star
kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. AVO ERI 1 PN2. Attractive bitch with good head and
expression, well balanced and well proportioned with good neck, topline and angulation, good chest and front movement,
would like a little less weight, moves with drive but close in hock, good coat.
SKJERVTUN’S RUBIN TO TRIPLET 20208/06 s.24.02.2005 i. N Mva NV-03 V-04 Travis Master Of Mine e. N Mva
Skjervtun’s Playmate Express kasv. Elin Hallerud Borgersen, Norja
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen narttu, sillä on hyvä nartun pää,
oikea-asentoinen selkä, rinta keskeneräinen, hyvät raajat, samoin turkki ja luonne, pientä ahtautta liikkeessä. Tampere 19.3.
Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Mycket vackert huvud och uttryck, utmärkt hals, välmarkerad bröstben, bröstkorg
utmärkt med utmärkt djup och längd, utmärkt överarmsvinkel, något lång i länden, utmärkt benstomme, välvinklad bakställ,
rör sig med mjuka långa steg men tappar lite rygglinje i rörelse, utmärkt pälskvalitet och presentation. Hausjärvi 9.4.
Mikael Tranholm, Tanska. JUN EH. 13 months old orange bitch of very good type, feminine but a bit heavy head, dark
eyes, scissor bite, good neck set into well laid back shoulders, a bit short upper arm, well developed body, a bit long, a bit
sloping loin and low tailset, good hind angulation, excellent coat, covers ground well, moves with drive, well presented.
Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia JUN EH 1. 13 months old bitch, far too long in body, with a dip behind the
withers, moves soundly in the rear but out at elbow when coming towards you, neck and shoulders do not flow cleanly.
Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN EH. Passende Grösse, kräftiger Kopf, Rücken könnte ideal kurzer sein,
ausreichende Halslänge, sehr gute Winkelungen, richtige Substanz und Tiefe, im Rücken im Bewegung ganz nicht fest, sehr
schönes Haar. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN H. Well presented orange, pleasant head, lots of
substance, longer cast than I like, good width of quarters, well rounded, a little too short on the leg. Helsinki 9.6. Paul
Stanton, Ruotsi. JUN EH. Utmärkt storlek, kraftfull, bra helhet, mörka ögon som är något små, bra längd på huvudet,
behöver utvecklas i stopet och ögonbrynsbågarna, något lösa läppar och halsskinn, utmärkt förbröst, bra benstomme,
välutvecklad kropp, stark länd, ryggen behöver utvecklas, kunde ha lite mer vinkling bak, mycket bra päls, rör sig utmärkt
bak, tår in fram, härlig temperament. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . JUN ERI 4. Correct type and proportions, nice
head, parallel lines enough, correct expression, straight enough backline, good volume of body, correct angulations in front
and behind, shows better standing than moving.
SLUMBERLAND BACK AND FORTH 25523/06 s.08.04.2006 i. Fin & Rus & Est Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e.
Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Jyväskylä 18.11. Carlos Fernandez Renau, Espanja. PEN. Nice feminine bitch, nice head, still very immature
baby, rear action must be better.
SLUMBERLAND BIRD OF PARADISE 25524/06 s.08.04.2006 i. Fin & Rus & Est Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon
e. Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Jyväskylä 18.11. Carlos Fernandez Renau, Espanja. PEN. Nice pupy, head is a little plain, mouth must be
better, still immature baby.
SLUMBERLAND BUTTERSCOTCH 25522/06 s.08.04.2006 i. Fin & Rus & Est Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e.
Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Jyväskylä 18.11. Carlos Fernandez Renau, Espanja. PEK 2 KP. Promising bitch, feminine nice head and
neck, she could be a little better angulated in front, she has nice body proportions. Helsinki 9.12. Christian Vantu,
Romania. PEK 3. Nice shape, good expression, good front, quite good ribcage for her age, medium angulations, good
topline, quite short loins for her age, quite good joints, moves quite well.
SOFTLOVE LITTLEMY 28458/06 s.16.04.2006 i. Kans & Fin & Am Mva JMV-94 NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 BV95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s e. Flyers LoVesick kasv. Lise-Lotte Nyman
Näyttelyt: Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. PEK 3. Tasapainoisesti kehittynyt black and tan -pentu, hyvä pää, vahva selkä,
eturaajat hieman ulkokierteiset, hyvät takaraajat, miellyttävä luonne, liikkuu hyvin. Helsinki 9.12. Christian Vantu,
Romania. PEK 4. Nice expression, quite good front, should have longer upper arm, good ribcage, should have better croup
and increase on the hindquarters, moves quite well.
SOFUS TARANTELLA 45729/04 s.25.02.2004 i. NL Mva Sofus Black Sombrero e. Sofus Pipelina kasv. Gunilla
Lindquist, Ruotsi
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Good quality black bitch with sweetest of heads and
kind expression, reachy neck, lack in length of upper arm, well boned, deep short cobby body, well made quarters, move
well and settled, good presentation.

SPECK LINE BE MY SUNSHINE 30974/05 s.17.04.2005 i. N Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Fin & N Jva Jenlin
Savannah kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Välskurit huvud med utmärkta proportioner som ännu
kan bredda något, mycket bra hals, behöver ännu utvecklas i sin bröstkorg, mycket god överarmsvinkel, utmärkt
proportioner och benstomme, något brant kors, välvinklad bakställ, rör sig med mycket bra steglängd och parallellitet, visas
i något tunn kondition, utmärkt pälskvalitet och presentation.
SPECK LINE BE MY TRUE LOVE 30975/05 s.17.04.2005 i. N Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Fin & N Jva Jenlin
Savannah kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN EH. Huvud med utmärkta proportioner men är något blött,
alltför markerad stop, bra hals, tillräckligt förbröst och djup för åldern, bröstkorgen har utmärkt längd, utmärkt benstomme,
något lång i länden, något brant kors, välvinklad bakställ, rör sig med mycket god steglängd, utmärkt pälskvalitet, välver sig
något över ryggen i rörelse.
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: Teerijärvi 25.5. Markku Santamäki. KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Tiivis kokonaisuus, hyvät mittasuhteet ja
linjat, hyvä pää, hyvät raajojen kulmaukset ja täyteläinen rintakehä, erittäin hyvät vaivattomat liikkeet, käyttäytyy iloisesti ja
luottavaisesti, esitetään hyvin. Laukaa 16.7. Markku Santamäki. KÄY ERI 1 PN3. Sopivan kokoinen, mittasuhteilta ja
linjoilta erittäin hyvä, ilmeikäs pää, hyvä runko ja raajat, hyvä turkki, kaunis väritys, erittäin hyvät liikkeet, erinomainen
hännänheiluttaja.
STAWASKOGEN AXA 18749/06 s. 16.3.2004 i. S kva Red Garlic’s Babe e.S kva Smedmästarens Riska kasv.
Spanieleiden metsästyskoe:
ELIMÄKI 25.2.2006
LAITILA 10.9.2006
RAAHE 7.10.2006
RAAHE SM 8.10.2006
ELIMÄKI 28.10.2006
LEPPÄVIRTA 18.11.2006
LEPPÄVIRTA 19.11.2006
KÄRKÖLÄ 25.11.2006
KÄRKÖLÄ 26.11.2006

KOTIRANTA PERTTI
METSÄRANTA ARI
KOTIRANTA PERTTI
METSÄRANTA ARI
MARTIKAINEN RAIMO
TUOMANEN JUHA
KURVINEN ARTO
KOTIRANTA PERTTI
KOTIRANTA PERTTI

AVO1
VOI2
VOI1
VOI0
VOI0
VOI1
VOI2
VOI2
VOI2

105
96
102
55
115
125
107
107

Spanieleiden vesilintukoe:
II 2.9.2006
II 3.9.2006

ESKOLA PEKKA
ESKOLA PEKKA

AVO1
VOI1

103
106

STEEPHILL TIFFANY STAR 16431/98 s.22.01.1998 i. Lv & Rus Mva LvV-98 Waterwood The Diplomat e. Arctica
Lambada kasv. Tiina Hongisto
Näyttelyt: Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. VET ERI 1 PN1 SERT VSP ROP-VET. Lovely bitch, 8
years, in super condition, feminine head, balanced with correct substance and excellent movement, slightly loaded over the
shoulders but doesn’t spol the correct conformation and topline, strong well made balanced quarters, perfect tailset, good
coat, well presented.
SUGARVALLEY QUEER IN HEAD 29222/02 s.19.12.2001 i. Fieldstone Trapper McMurphy e. Sugarvalley Forest
Queen kasv. Maarit Hintikka
Näyttelyt: Oulu 14.5. Ritva Raita. KÄY EH 1. Ikäänsä vanhemmalta vaikuttava narttu, erittäin hyvä pää, hyvä etuosa,
hyvin kapeat reidet, vähän jyrkkä lantio, takaraajoista puuttuu voima. Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska.
KÄY EH 1. Feminine bitch, standing very tall and needing more angulation of knee and hock, and more correct hind
movement, feminine head and sweet eye, would like more neck and a little more bone, correct topline, excellent coat. Oulu
7.10. Rita Reyniers, Belgia. KÄY H. 5 years, presented in too good food condition, feminine head, correct bite, too much
skin on the throat, bit short in neck, is missing forechest and angulations in front and rear, moves very close behind with
bowed legs.
SWEETIE-PIE DAYDREAM 30802/05 s.26.05.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Sweetie-Pie Amusing kasv. MarjaLiisa Tuominen
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. JUN H. Vackert välformat huvud, underbett på två tänder,
mycket bra hals, välvinklad överarm, behöver ännu utvecklas i bröstkorgen, utmärkta proportioner och benstomme, något
fallande kors, rör sig parallelt med mycket god steglängd, utmärkt pälskvalitet och presentation. Hausjärvi 9.4. Mikael
Tranholm, Tanska. JUN EH. 10 months old blue roan bitch of very good type, feminine head, unfortunately with very
narrow bite, good neck, well laid back shoulder, good quarters, compact well developed body, excellent loin, good hind
angulation, nice coat, occassionally moving well, needs ring exercise, covers ground well. Tampere 10.6. Ligita Zage,
Latvia . JUN ERI 2. Nice type, compact body, correct type of head, correct lines, muzzle long enough, good topline, well
developed body, very well angulated, enough temperament.
TEACON LOVE ME 13385/06 s.05.12.2005 i. Teacon Xex Machine e. Teacon Thief Of Hearts kasv. Aili Asikainen

Näyttelyt: Salo 8.7. Leila Kärkäs. PEK 2. Pienehkö iloinen pentu, joka tällä hetkellä antaa hieman matalan vaikutelman,
sievä pää, otsaluut vielä korostuneet, tasapainoiset riittävät kulmaukset, eturinta ja runko tulossa, hyvät sivuliikkeet,
liikkeissä paljon pentumaisuutta, vielä pentuturkissa.
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: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Sopivan kokoinen, täyteläinen hyvä pää,
hyvä runko ja raajat, näyttävä kaula, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin. Haapajärvi 12.8. Leila Kärkäs. AVO ERI 1 PN1
SERT ROP. Kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet, hyvä ilme ja muuten hyvä pää, mutta niukat huulet, kaunis kaula ja
ylälinja, hyvä runko, pysty olkavarsi ja kovin kapea-asentoiset eturaajat, hyvä takaosa, hyvä karva, miellyttävä luonne, hyvä
sivuliike, etuosa painuu hieman, etuosan virheistä huolimatta erinomainen kokonaisuus. Sotkamo 13.8. Vera Smirnova,
Viro. AVO ERI 1. Hyvän tyyppinen, voimakas, sopusuhtainen narttu, jolla on kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, hyvä etuja takaosa, hyvä turkin laatu, hyvät liikkeet.
TEN GRADE’S NEWSPAPER 25580/04 s.08.04.2004 i. Lecibsin Coordinator e. Ten Grade’s Fun Fun Paper kasv. Minna
Kinnunen
Näyttelyt: Rovaniemi 4.3. Soile Bister. NUO EH 1. Erittäin hyvärunkoinen ja kaunislinjainen feminiininen narttu,
otsapenger saisi olla selvempi ja kuono täyteläisempi, turhan ulkokierteiset etukäpälät, hyvä takaosa ja hännän kiinnitys,
turkki ei tänään parhaassa näyttelykunnossa, erittäin hyvät takaliikkeet, edessä vielä nuoruuden puutteita, ihastuttava
luonne. Keminmaa 22.7. Harri Lehkonen. AVO EH 3. Pienehkö, vahvarunkoinen narttu, melko hyvä pää, vahva selkä,
hieman lyhyt rintakehä, riittävät takakulmaukset, oikean laatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, voisi liikkua ryhdikkäämmin
ja pitemmällä askeleella.
THALEIA 22276/05 s.10.03.2005 i. Fin Jva Carrier Bestseller e. Sugarvalley Queer In Head kasv. Katariina Isohätälä
Näyttelyt: Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. AVO H. 18 months, a bit reserved to be touched, correct bite, is missing
forechest, a bit narrow in skull, angulations in front and rear could be better, brisket could have more depth, she is overbuilt
in movement and has no reach or drive.
TIARNIAN BB TERHI 11212/06 s.08.11.2005 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Tiarnian Biene kasv. Suvi ja Sami
Mikkanen
Näyttelyt: Ylivieska 1.7. Lena Eskills. PEK 2. 7 månader, feminin tikvalp av bra proportioner, önskar något bättre
parallellitet i skall och nos, korrekt bett, vackra ögon, välvinklad runtom, bra rygg och kors, lovande bröstkorg, bra ben och
tassar, rör sig med bra steg och attityd. Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta. JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. Sievä juniorinarttu,
jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä kuono-osa, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen erinomainen
runko, hyvät kulmaukset, oikea turkin laatu, liikkuu hyvin, hyvä luonne.
TIARNIAN BIENE 24813/03 s.05.04.2003 i. EstV-97 Northworth Peek In Memories e. Carrier Woman In Love kasv.
Suvi ja Sami Mikkanen
Näyttelyt: Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta. AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, pään linjat saisivat
olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, hieman niukasti kulmautuneet raajat, hyvä rintakehä, hieman luisu lantio ja matala
hännän kiinnitys, hyvä turkki, liikkuu hyvin lyhyellä askeleella, etenkin takaa, miellyttävä luonne.
TIIAS FAIRYTALE 16814/05 s.29.01.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Ain’t She Sweet kasv. Tiina Järvinen
Näyttelyt: Sauvo 27.5 . Vera Smirnova, Viro. JUN EH 2. Erittäin hyvätyyppinen, hyvän kokoinen, kaunis pää, hyvä
ylälinja, hieman heikko etuosa, hyvä takaosa, kaunis väri, hyvät sivuliikkeet, hieman ahtaat edestä ja takaa. Kellokoski 3.6.
Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN ERI 3. Beautiful type blue, just my type, sweetest of heads and expression, well
placed shoulders, reachy neck, beautiful legs and feet, short cobby body, excellent quarters, such a shame that she didn’t go
so well today. Rovaniemi 24.6. Claudio de Giuliani, Italia. JUN EH 1. Minimum size, right type, could be more stronger
in general appearance, too low set ears, enough shoulder angulation, enough chest, tailset too low in movement, right coat
and colour. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. NUO ERI 4. Sweet head, eye and expression, good neck and
forehand, legs and feet, well made ribcage, strong compact loin, good turn of hindquarters, correct tail, sound mover when
settled.
TIIAS GUARDIAN ANGEL 23078/05 s.25.03.2005 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Tiias Charisma
Carla kasv. Tiina Järvinen
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN EH. Well balanced happy blue, pleasant head, plenty of
heart, deep body, big ribs, well rounded quarters, moved okay. Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. JUN EH. Richtige
Grösse und kräftige Entwicklung, femininer Kopf, knapp ausreichende Halslänge, Rücken sollte etwas kürzer sein, sehr
gute Hinterhandwinkelungen, müss in der Ländenpartie mehr kräftiger sein, etwas unkontrollierte Bewegungsablauf.
Hämeenlinna 27.8 Tarja Hovila. JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen feminiininen narttu, jolla päässä sopiva vahvuus ja
pituus, otsapenger voisi olla hieman selvempi, hyvä kaula ja selkä, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä
luusto ja eturinta, hyvin kehittynyt runko, oikealaatuinen turkki, hieman jyrkkä lantio, voisi olla solakammassa kunnossa,
liikkuu hyvällä askelpituudella, miellyttävä luonne, tarvitsee kehätottumusta. Helsinki 3.9 . Sigrid Jarmer, Itävalta. JUN
EH 3. Substanzvolle kleine Hündin, hübscher Kopf mit dunklem Augen, kürzer Hals, steile Schulter, kräftige Rippenkorb
gut gewälbt, runde Kruppe, offene Kniewinkel, schlichtes gepflegtes Haarkleid, fröhliche Bewegung, jedoch wenig
Raumgriff, Rückenlinie in der Bewegung leicht rollend, sehr gutes Temperament. Helsinki 9.12. Christian Vantu,
Romania. NUO ERI 4. Good proportions, should have better expression, good ribcage, strong loins, quite good croup,
medium angulations, strong hindquarters, needs better grooming, correct movement.

TIIAS HEART OF HEARTS 19919/06 s.16.02.2006 i. Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Delilah kasv. Tiina Järvinen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10.. Eeva Rautala. PEN. Miellyttävän tyyppinen narttupentu, jolla hyväilmeinen pää, alaleuka
voisi olla hieman vahvempi, hyvä rintakehä, riittävä luusto, voisi olla hieman paremmin kulmautunut, liikkuu normaalisti,
esiintyy ryhdikkäästi ja esitetään erittäin hyvin, hyvä luonne.
TIIAS HUG ME TIGHTLY 19917/06 s.16.02.2006 i. Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Delilah kasv. Tiina Järvinen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10.. Eeva Rautala. PEN. Hyvän tyyppinen narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, sievä pää ja ilme,
voimakas runko, sopusuhtainen luusto, riittävät kulmaukset, ylälinja saisi olla parempi, liikkeiden tulee vielä tiivistyä ja
koko koira saisi esiintyä hieman ryhdikkäämmin, miellyttävä luonne, hieman ahtaat takaliikkeet.
TOBRESS ECLIPSE OF SUN 31490/03 s.01.06.2003 i. EstV-97 Nortworth Peek In Memories e. Allway’s So Far So
Good kasv. Anne Korhonen
Näyttelyt: Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta. AVO H. Hyvän tyyppinen narttu, jolla hyvä tilava runko, melko hyvä pään
malli, tummat silmät, lyhyt kaula, pystyt lavat, riittävät takakulmaukset, hyvä luusto, oikea turkin laatu, mutta kovin
viimeistelemätön trimmaus, hieman lyhyt askel.
TOBRESS ENDLESS LOVE 31494/03 s.01.06.2003 i. EstV-97 Nortworth Peek In Memories e. Allway’s So Far So Good
kasv. Anne Korhonen
Näyttelyt: Kajaani 29.4. Marjo Jaakkola. AVO EH 2. Feminiininen, hyvät pään mittasuhteet, riittävä kaula, eturinta voisi
olla voimakkaampi, riittävä luusto, samoin runko, aavistuksen luisu lantio, riittävät takakulmat, liikkuu hyvällä askeleella,
joskin hieman voimattomasti takaa, miellyttävä luonne. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. AVO EH 3. Hyvän kokoinen,
hieman pitkärunkoinen, sopiva luusto, hyvä ilme ja korvat, kuono saa vahvistua, hyvä purenta, eturinta saa vielä voimistua,
riittävä rintakehä, hieman pitkä lanne, takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat, hyvät käpälät, hyvin hoidettu karva,
kevyet liikkeet, mutta etuliikettä saisi olla enemmän, hyvin esitetty. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. AVO ERI 3
VASERT. Excellent temperament and showmanship, needs more strength of muzzle, needs more substance and hindquarter
angulation.
TRAVELLERS BAY ANGEL IN FLOWER 34131/00 s.11.07.2000 i. Cardamine Midnight Fire e. Travellers Bay
Vanessa kasv. Virve Andelin-Ahonen
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. AVO H. Liian tukevassa kunnossa esitetty, mittasuhteiltaan oikein
rakentunut, miellyttäväilmeinen pää, hyvä luusto, laaja rintakehä, takaraajojen kulmaukset saisivat olla voimakkaammat,
kiilloton pehmeä karvapeite, käyttäytyy luottavaisesti.
TRAVELLERS BAY CHEERFUL 31179/01 s.17.06.2001 i. Line Sam Non Stop e. Halibull’s Matleena kasv. Virve
Andelin-Ahonen
Näyttelyt: Seinäjoki 5.11. Ritva Raita. KÄY EH. Veteraanilta vaikuttava, vähän pulskassa kunnossa, mutta liikkuu hyvin,
kuono-osa hiven lyhyt ja suippo, etuasentoiset lavat ja hiven ulkokierteiset eturaajat, takakulmaukset paremmat ja liikkuu
riittävin askelin, turkki ei parhaassa kunnossa, hyvin esitetty.
TRIBUTE SELECTED FOR ME 24189/02 s.26.03.2002 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Flyers Romantic Tan kasv.
Arja Halme
Näyttelyt: Haapajärvi 12.8. Leila Kärkäs. KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä kallo ja ilme,
mutta kuono ja huulilinja saisi olla täyteläisempi, tasapainoiset riittävät kulmaukset, hyvä luusto, runko ja eturinta saisi olla
voimakkaampi, hyvä karvan laatu, hieman painuneet välikämmenet, hyvä sivuliike, edessä löysyyttä, miellyttävä luonne.
Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Viro. KÄY ERI 1 PN2 SERT. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto, kaunis pää ja
ilme, vahva selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman etuasentoiset lavat, hyvä takaosa, hieman pehmeä turkki, hyvät
liikkeet.
TRIBUTE SENSUAL GIRL 24188/02 s.26.03.2002 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Flyers Romantic Tan kasv. Arja
Halme
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. AVO EH. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää,
kuono-osa voisi olla täyteläisempi, liikkuu iloisesti ja reippaasti, lantio-osan tulisi olla suorempi, kaunis turkki ja hyvin
näyttelyyn laitettu, esitetään hyvin. Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. AVO H. Feminint uttryck, utmärkta
proportioner i huvudet men kunde ha mera bredd över nospartiet, utmärkt hals, markerad bröstben, god överarmsvinkel,
tillräckligt djup i bröstkorgen, i övrigt välformad, något brant kors, bakställ med goda vinklar och utmärkt bredd, rör sig
med mycket god steglängd och effektivitet men helheten störs av att hon drar upp ländryggen i rörelse, vacker päls och färg,
utmärkt presentation. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . AVO ERI. Correct type and proportions, correct type of head,
masculine, strong enough, eyes dark enough, strong topline, well developed body, good angulation, could have a bit more
coat, moves ok, excellent temperament. Tuuri 17.6. Rune Fagerström. AVO EH. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät
rungon mittasuhteet, kaunis feminiininen pää, joka saisi olla aavistuksen pidempi malliltaan ja otsapenger paremmin
merkitty, hyvä kaula, lyhyt pysty olkavarsi, hyvä rintakehän syvyys, hyvä lanneosa, hyvä lantio, sopivat takakulmaukset,
luusto saisi olla aavistuksen voimakkaampi, litteät käpälät, löysyyttä kyynärpäissä, muutoin liikkuu normaalisti, hieman
pehmeä karva, kiva luonne, hyvin esitetty. Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. AVO EH 4. Good type and proportions,
topline could be better, correct angulations both in front and behind, medium bone, the length of the skull and the muzzle
should be better, topline could be better in movement. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. AVO EH. Good type, nice
eyes, standing not balanced, topline not so good, sound behind but front movement should be more positive. Tampere 6.12.

Jukka Kuusisto. AVO EH. Hieman kevytluustoinen, mittasuhteiltaan sopiva black and tan -narttu, jalo pää, vahva selkä,
riittävästi rintakehää, oikea-asentoiset raajat, pitkät tassut, normaalit liikkeet.
TRIPLET CARA AT SHIMMER 20089/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Ylivieska 1.7. Lena Eskills. PEK 3. 7 månader, feminin tikvalp av bra storlek, ännu något rund i skallen, bra
stop, tillräcklig nosparti, bra läppar, korrekt bett, något framskjuten skuldra, bra bröstkorg, bra knävinkel men något hög i
hasen, utmärkt päls, rör sig med bra steg från sidan, ännu något trång bak. Keminmaa 22.7. Harri Lehkonen. PEK 1 KP
ROP-pentu. Tasapainoisesti kehittynyt narttupentu, jolla loiva stoppi, vahva kuono, riittävästi kulmautuneet raajat,
ikäisekseen vahva runko, melko hyvä turkki tulossa, esiintyy reippaasti, terveet liikkeet. Haapajärvi 12.8. Leila Kärkäs.
PEK 1 KP ROP-pentu. Erittäin sievä ja lupaava narttupentu, kaunisilmeinen pää, ikäisekseen hyvä runko ja eturinta, kauniit
liikkeet, iloinen luonne, osittain vielä pentukarvassa, mutta hyvälaatuista karvaa selässä, miellyttävä kokonaisuus. Kemi
25.11. Saija Juutilainen. JUN EH 1. 1-vuotias, hyvin narttumainen ja tasapainoisesti kehittynyt, tänään vielä hieman
korkearaajaisen vaikutelman antava, kaunispiirteinen narttumainen pää, ilme voisi olla pehmeämpi, hyvä purenta,
erinomainen pigmentti, hyvä kaula, sopusuhtainen raajaluusto ja ikäisekseen hyvä runko, liikkuu erinomaisella
askelpituudella mutta luonnollisesti vielä kovin löysästi edestä, erinomainen heiluva häntä ja oikea luonne, kyyristää hieman
lanneosaa, erityisesti seistessä, ehkä viileydestä johtuen, oikealaatuinen karvapeite, kauniisti esitetty.
TRIPLET CLOVER LEAF 20092/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . PEK 3 KP. Nice type, head long enough, correct lines of head, straight
topline, a bit too low set tail, good volume of body, correctly angulated front and behind, but a bit short upper arm, moves
ok, excellent temperament. Laukaa 16.7. Markku Santamäki. PEK 2. Mittasuhteilta neliötä lähentelevä,
viehättäväilmeinen, hyvä runko, riittävä luusto, lantio-osan tulisi olla suorempi, esittää itsensä iloisesti, vaatii vielä aikaa.
TRIPLET COVER GIRL 20093/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Valkeala 12.11. Reia Leikola-Walden. JUN H. Hyvän kokoinen ja mittasuhteiltaan oikea, vielä hieman ilmava
ja kapea, oikeanmittainen mutta kapea pää, otsapenger saa vielä kehittyä ja kuono täyttyä, hyvä kaula ja ylälinja, etuosa
voisi olla paremmin kulmautunut, vielä kapeahko runko, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu iloisesti mutta askelmitta voisi
olla parempi, vielä pentumainen turkki, iloinen luonne.
TRIPLET CROWN JEWEL 20094/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEK 1 KP. Promising golden bitch who has a strong frame, but
needs time to develop into it, head a little fine, chest needs to develop, moves soundly and happily. Tampere 10.6. Ligita
Zage, Latvia . PEK 4 KP. Correct type and balance, correct type of head, is parallel enough, excellent expression, correct
topline, well developed body, correctly angulated, upper arm long enough, moves well, nice temperament. Hyvinkää 21.10.
Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JUN EH. Feminine head, lovely eye and expression, clean neck and shoulders, would like
more length of upper arm, excellent legs and feet, ribcage still developing, good loin and hindquarters, sound mover.
TRIPLET EDELWEISS 39730/05 s.27.06.2005 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Kans & Fin & Est Mva Triplet
Four Roses kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. JUN EH 3. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, ilmeikäs pää, yksi etuhammas
pois oikeasta purennasta, hyvä ylälinja, reippaat liikkeet, näyttävä koira liikkuessaan, kaipaa näyttelykokemusta. Lahti 22.4.
Peter Beyersdorf, Saksa. JUN T. Sehr schöne Ausgebaut und harmonische Typ, sehr schöner Kopf, quadratische Gebaude,
sehr gute Winkelungen, bewegt sich sehr schön, sehr schönes Haarkleid, leider ausschlissende Gebiss fehl.
TRIPLET EDENROSE 39731/05 s.27.06.2005 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Kans & Fin & Est Mva Triplet
Four Roses kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Iitti 27.5 . Jorma Silta. JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, kaunislinjainen nuori narttu, sillä on oikealinjainen
pää, tasapurenta, moitteeton selkälinja, riittävä rinnan syvyys, mutta rinta vielä kapea, hyvä turkki, kiva luonne, koira
esitetään hieman pulskassa kunnossa, hyvät liikkeet. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. JUN EH 4. Good type, size, a
little bit long in body, correct ear and eye, good reach of neck, straight topline, good angulations front and rear, good
temperament, correct movement.
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 15.4. John S. Rowles, Australia. VAL EH 4. Sound moving 4 year old bitch, a little long in
body, could do with more length of muzzle, on the day was shown overweight which precluded her from a higher award.
Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VAL ERI. Kompakte substanzvolle Rote, femininer Kopf mit richtige Schritt und
Ausdruck, richtige Halslänge, sehr gute Winkelungen, hat ein bisschen viel Gewicht heute. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer,
Iso-Britannia. VAL ERI. Type red bitch with pleasant head and expression, reachy neck, good legs and neat feet, well
sprung ribs, good width to quarters, well muscled, moved well. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. VAL EH. Kraftfull tik,
tillräcklig kompakt, vackra ögon, fint uttryck, önskar mer stop, aning för mycket läppar och halsskinn, stark hals, utmärkt
förbröst, tunn benstomme till sin storlek, kraftfull kropp, behöver mycket mer vinkling fram och bak, utmärkt breda lår, fin
päls, utmärkt rygg, rör sig parallelt dock tunnt och saknar kraft i steget, utmärkt temperament. Eckerö 24.9. Yvonne
Meintjes, Etelä-Afrikka. VAL ERI 1 PN2 CACIB. A beautiful champion quality bitch, lovely proportions, solid dog, very
clean lines, lovely bone, excellent skull and muzzle proportions, very clean tight eye rims, lovely dark eye, very feminine,
very well angulated front and rear, very sound moving bitch of excellent quality. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-

Britannia. VAL ERI. Has quality and substance, well made head, gentle eye and expression, good neck and forehand,
excellent ribcage, well turned hindquarters, sound mover, in good coat and feather.
TRIPLET FIZZ IN ROSE 35746/01 s.12.06.2001 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels e. Fin Mva Fin Jva
Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO ERI. Feminine head, gentle eye, forehand a little
upright, good legs and feet, excellent ribs and body, level topline, strong loin, croup a little steep, sound and happy mover.
TRIPLET GALATEIA 27181/03 s.02.04.2003 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Fin & Est
MvaTriplet Roulette kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Lammi 22.7. Markku Santamäki. KÄY EH 1. Vahvarakenteinen, hyvä pää, oikeat pään linjat ja mittasuhteet,
näyttävä kaula, vahva hyvä luusto, leveä reisi ja hyvät takaraajojen kulmaukset, käyttäytyy luottavaisesti, liikkuu reippaasti,
mutta eturaajojen liikkeet saisivat olla suoraviivaisemmat, esitetään hieman tukevassa kunnossa. Tampere 6.12. Jukka
Kuusisto. KÄY EH 3. Mittasuhteiltaan sopiva, hyväluustoinen narttu, hyvä pää, hieman litteät tassut, joissa
ulkokierteisyyttä, hyvä kaula ja selkä, oikea-asentoiset takaraajat, liikkuu hyvin, oikealaatuinen turkki.
TRIPLET LADY DI 51145/04 s.04.09.2004 i. Kans & Fin & Est Mva BaltV-98 Riksweet San Migvel e. Kans & Fin & Est
MvaTriplet Tirlittan kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Jaala 1.5. Jorma Silta. NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen nuori narttu, sillä on
oikea nartun pää, hyvä kaula, oikea-asentoinen selkä, valmis rintakehä, oikea luusto, riittävät kulmaukset, upea turkki,
luonne ja liikkeet. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. NUO ERI 2. 20 Monaten, Kopflinien gut, Scherengebiss,
Ohren sind gut angesetzt, Augen gut geformiert, im Bewegung Ellenbogen etwas offen, Haarkleid in Ordnung. Sauvo 27.5 .
Vera Smirnova, Viro. NUO EH 4. Hyvä tyyppi ja koko, riittävä luusto, hyvä pää, kapea eturinta, rintakehä saisi olla
tilavampi, riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, hyvä turkki, vapaat liikkeet. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. NUO ERI
3. Great type and compact body, correct proportions of the head with powerful muzzle, enough long neck, correct topline,
good volume of body, enough angulated in front, correct behind, moves ok, excellent temperament. Helsinki 3.9 . Sigrid
Jarmer, Itävalta. NUO EH 3. Guter Typ, Kopf muss sich noch ausformen, flachverlaufend Stop, schönes dunkles Auge,
kurze Oberarm, es fehlt noch die Brustbreite und die Vorbrust, hinten ist sie passend gewinkelt, kurzer fester Rücken,
schönes Haar, in den Bewegung zu wenig Raumgriff, vorne Pfoten eng, sehr fröhliches Temperament. Porvoo 9.9. Siv
Jernhake, Ruotsi. KÄY EH 3. Kompakt trevligt tik, kunde ha något mer utmejslad skalle, lite kort hals, utmärkt rygg, bra
bakställ och svansansättning, bra benstomme, rör sig bra bak men är bunden i armbåg fram och har alltför höga rörelser,
kunde ha mera päls men kvaliteten ok.
TRIPLET LAPIS LAZULI Est JMva 51147/04 s.04.09.2004 i. Kans & Fin & Est Mva BaltV-98 Riksweet San Migvel e.
Kans & Fin & Est MvaTriplet Tirlittan kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia NUO EH 3. 19 months old bitch lacking maturity for her age,
body proportions are not quite correct, being slightly long in body, moves soundly front and back, however lacks reach and
drive in side movement, large round eye detracts from head qualities. Kotka 30.7. Dianne Besoff, Australia. NUO ERI 2.
Quality female, good strength and bone and substance, correct head and eye colour, firm body of good proportions, strong
muscular hindquarters, good coat and texture, good tail carriage, well handled, displaying correct movement.
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: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. KÄY ERI 4. Type black and tan with short cobby body,
feminine head with sweetest of expressions, good depth of body, well angulated quarters, moved with drive. Helsinki 9.6.
Paul Stanton, Ruotsi. KÄY H. Bra storlek, välbalanserad, fint feminint blick, önskar kraftfullare nosparti, bra hals, bra
förbröst, tunn benstomme, bra kropp, stark länd, önskar bättre vinkling fram och bak, bra päls, bra rygg, rör sig för brett
bak, kort stelt framsteg, härligt cocker temperament.
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: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. KÄY ERI 3. 4 years old red bitch of excellent quality, feminine
head, a bit round in skull, scissor bite, excellent neck set into well laid back shoulder, short upper arm, well developed
forechest, excellent well developed body, excellent loin and tailset, good hind angulation, nice coat, happy and free mover,
would like her to take larger steps in front, well presented. Hamina 13.5. Boris Spoljaric, Kroatia. KÄY ERI 2. 4 Jahre,
Gebiss korrekt, Kopflinie gut, Körper stark, gute Winkelungen vorne und hinten, Haarkleid in Ordnung. Iitti 27.5 . Jorma
Silta. KÄY ERI 2 PN2 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, aavistuksen pulskassa kunnossa esitetty narttu, sillä on
oikealinjainen nartun pää, hyvä selkä, riittävän hyvä rintakehä, hyvä luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja
liikkeet. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. KÄY ERI 1 PN4. Nice type, size and proportions, good head, correct ear and
eye, good reach of neck, correct topline, good angulation front and rear, a little bit wavy coat, free movement, nice
temperament. Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI. Type red bitch with feminine head, adequate
neck, deep well sprung ribs, short coupled, good width of thigh, well angulated and muscled quarters, moved soundly, good
type overall, would benefit of more trimming. Karjaa 9.7. Ligita Zake, Latvia. KÄY ERI 1. Correct type, compact body,
correct lines of head, strong and long enough muzzle, neck long enough, excellent topline, excellent volume of body, could
have more angulation in front, enough behind, moves well. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. KÄY ERI 2. Erittäin hyvän
tyyppinen ja kokoinen, vankka hyvärakenteinen narttu, ilmeikäs pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja hieman pidempi,
melko hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, esitetään hyvin, miellyttävä luonne. Kouvola 19.8 Jef Verress,
Belgia. . KÄY ERI 3. 5 year old orange, nice head, soft expression, neat ears, correct topline, tail carried gaily, well

angulated, good coat texture, moved and showed well. Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. AVO EH 1. Kompakt tik,
trevligt feminint huvud med vackra ögon, bra öron, hals och rygg, alltför brant skuldra, bra bröstkorg, välvinklad bak, bra
pälsstruktur, aktiva rörelser. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. KÄY EH 2. Feminine head, sweet eye and
expression, good neck and forehand construction, excellent ribs and body, short back, well turned hindquarters, correct tail,
sound happy mover.
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 6.12. Jukka Kuusisto. AVO EH 4. Luustoltaan ja mittasuhteiltaan sopiva musta narttu, oikean
muotoinen pää, hyvä selkä ja rintakehä, hyvät raajat ja liikkeet, turkki ei tänään näyttelykunnossa.
TRIPLET ROSEMARY Fin & Est Mva 12267/00 s.17.09.1999 i. Vitahotellets Kael e. Kans & Fin & S(n) Mva Fin Jva
Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. KÄY EH 1. Vackert huvud och uttryck, nospartiet har tillräcklig
bredd, tillräcklig hals, något framskjuten skuldra, välmarkerad bröstben, välformad bröstkorg, utmärkta proportioner och
benstomme, något brant kors, välvinklad bakställ med utmärkt bredd, rör sig parallelt med utmärkt steg, välpresenterad.
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: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. VAL ERI. Typvoll Hündin in passende Rahmen, schöner Kopf, zumm
quadratische Gebaude passende Halslänge, sehr gute Winkelungen, bewegt flüssig und zeigt sich gut.
TWO PINE’S EMPIRE EARTH 11677/04 s.13.11.2003 i. Maxi Mates Lord Essex e. Two Pine’s Cover Girl kasv. Kati
Salo
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO ERI 1. Well balanced black and tan bitch, lovely outline
standing, pleasant head, kind eye, square muzzle, reachy neck, well placed shoulders, plenty of bone, deep body, well made
quarters which she uses to her advantage when moving, moved soundly fore and aft.
TWO PINE’S FIZZIE 24524/04 s.07.04.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Two Pine’s Gold Mist kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Alajärvi 6.5. Leila Kärkäs. AVO H. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jonka turkki turhan laineikas, hieman
pitkä kuono joka voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, riittävät etukulmaukset, kovin kapea-asentoiset eturaajat,
voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, hieman luisu lantio, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, miellyttävä luonne.
TWO PINE’S HOT COFFEE 47549/04 s.22.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Two Pine’s Royal Saga kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2. Markku Santamäki. JUN EH. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikea,
täyteläinen hyvä pää, sopusuhtainen luusto ja raajojen kulmaukset, hyvät käpälät, vielä keskeneräiset liikkeet, käyttäytyy
hyvin.
TWO PINE’S KEWPIE 41343/05 s.17.07.2005 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Two Pine’s Gold
Mist kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. PEK 1 KP ROP-pentu. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikein rakentunut,
kaunis pää ja ilme, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, joskin polvikulma voisi olla voimakkaampi, hyvä luusto, kiertää
hieman eturaajojen käpäliä ulospäin, hyvä turkin laatu, miellyttävä käytös ja reippaat liikkeet. Seinäjoki 29.7. Markku
Santamäki. JUN EH 3. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteilta hyvin rakentunut, täyteläinen hyvä pää, vahva luusto, hyvä
rintakehän muoto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, reippaat liikkeet, turkki ei vielä täydessä kunnossaan, käyttäytyy
iloisesti ja luottavaisesti. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. JUN ERI 1. Well trained and handled, good type, good
body, sound on the move from front and back.
TWO PINE’S KHAMSEEN 41344/05 s.17.07.2005 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Two Pine’s
Gold Mist kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. JUN ERI 4. Well presented red, feminine head, reachy neck,
good front assembly, well boned legs and neat feet, short big ribbed body, well made quarters, kept a level topline when
moved, moved a little too close, hopefully will improve with age. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. JUN ERI 2. 1vuotias, tasapainoisesti kehittynyt juniori, jolla miellyttävät ääriviivat ja mittasuhteet, pään linjat voisivat olla hieman
yhdensuuntaisemmat, tummat silmät, hyvä purenta, vahva kaula, jolla hyvä kiinnitys, hyvin kulmautunut sekä edestä että
takaa, tiiviit hyvät käpälät, rungossa hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä löysin kyynärpäin, takaa
kapeasti, lupaava kokonaisuus. Seinäjoki 29.7. Markku Santamäki. JUN EH 1. Sopivan kokoinen, hyvin rakentunut, hyvä
täyteläinen pää, oikeat kuonon ja kallon ylälinjat, hyvä kaula, seistessä hyvä ylälinja, hyvä luusto, riittävästi kulmautuneet
raajat, hyvä turkin laatu, liikkeessä ylälinja saisi olla parempi, antiklinipainauma liiaksi näkyvissä ja lanneosa hieman
kaartuu, käyttäytyy hyvin, riittävän luottavaisesti ja iloisesti. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. JUN ERI 1. 16 months,
feminine head, correct bite, nice topline, already strong in back, angulations in harmony, could have a bit more forechest,
good feet and coat, slightly narrow in front which will improve by age.
TWO PINE’S SWEET CORN 35145/02 s.25.07.2002 i. Lecibsin Corncob e. Midian’s Dawning Days kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Ylivieska 1.7. Lena Eskills. KÄY EH 2. 4-årig tik av god storlek, vackert huvud med bra parallellitet, korrekt
bett, kunde ha en tydligare läpplinje, mycket brant skuldra, bra överarm, välkroppad, välvinklad baksdel, korrekt päls, rör
sig med bra baksteg men korta steg fram, trevlig attityd. Pietarsaari 16.7. Saija Juutilainen. KÄY ERI 2 PN2 VASERT.
4-vuotias, feminiininen, mittasuhteiltaan oikea, jolla kaunisilmeinen pää, voimakkaat poskiluut, hyvä purenta, erinomainen

kaula ja eturinta, vahva lanne, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä raajaluusto, erinomainen karvapeite, liikkuu
riittävällä askelpituudella, olemukseltaan oikea, hieman lyhyt ja korkea etuaskel, erinomainen luonne. Seinäjoki 29.7.
Markku Santamäki. KÄY ERI 1 PN1 SERT VSP. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet, sopivan kokoinen, hyvä täyteläinen
pää, vahva runko, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, kaunis turkki, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti. Vesilahti 6.8.
Vera Smirnova, Viro. KÄY EH 2. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, narttumainen pää, hyvä kaula, vahva selkä, hyvä
eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset, etuaskel voisi olla pidempi. Maalahti 12.8. Ing-Marie Hagelin, Ruotsi. KÄY ERI
3. Mycket vältypad, feminint huvud, vällagd skuldra, bra bröstkorg, rejält ländparti, mycket bra päls, markerad förbröst,
utmärkta rörelser. Kihniö 16.9. Soile Bister. KÄY H. Erittäin hyvärunkoinen narttu, jolla tulisi olla parempi pää ja ilme,
kaunis kaula, niukasti kulmauksia edessä, hyvä takaosa ja hännän kiinnitys, erinomainen karva, liikkuu yhdensuuntaisesti,
askeleen tulisi olla pidempi, saisi olla iloisempi, pää määrää palkinnon. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. KÄY ERI 1 PN2
VASERT VACA. 4 years, good proportions, lovely head, correct bite, strong back, excellent forechest and angulations,
typical feet and coat, moves in harmony with happy tail carriage. Hyvinkää 21.10.. Jinty Gill Davis, Iso-Briannia. KÄY EH
1. Good overall make, shape and type, good nose and ear placement, well made neck and forehand, upper arm a little short,
excellent ribs and body, good hindquarters, sound merry mover. Seinäjoki 5.11. Ritva Raita. KÄY ERI 2. Erittäin hyvin
liikkuva vankka narttu, erittäin hyvä pää, hyvä purenta, normaalit kulmaukset, vaikea esitettävä, mutta koira on hyvässä
kunnossa. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. KÄY ERI 4. Nice type, good head and eyes, good balanced body,
very good hindquarters, very sound behind but front could be more positive.
TÄHTIMETSÄ CARINA 42907/04 s.16.08.2004 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Jva Damirazin Bikku-Bimu kasv.
Taru Kalkkila
Näyttelyt: Jaala 1.5. Jorma Silta. NUO EH 4. Mittasuhteiltaan oikea, temperamenttinen nuori narttu, sillä on hyvä nartun
pää, pientä löysyyttä alaluomissa ja hieman kaulanalusnahkaa, koira esitetään hieman pulskassa kunnossa, hyvä rintakehä,
hyvät raajat, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. AVO EH. Erittäin hyvän tyyppinen,
sopusuhtainen narttu, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja otsapenger selvempi, löysät alaluomet
pilaavat ilmeen, hyvä kaula, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, erinomainen runko, hyvä takaosa, liikkuu ja esiintyy
hyvin, hyvä turkin laatu, mutta koristekarvoja voisi olla enemmän.
TÄHTIMETSÄ DANIELA 51302/05 s.05.11.2005 i. Westerner Wedding Singer e. Tähtimetsä Anastasia kasv. Taru
Kalkkila
Näyttelyt: Laukaa 16.7. Markku Santamäki. PEK 1 KP ROP-pentu. Mittasuhteiltaan hyvin rakentunut, erittäin kauniisti
liikkuva, ilmeikäs pää, laaja runko, kohtalaisen hyvin kulmatuneet raajat, käyttäytyy hyvin. Tervakoski 2.9. Annaliisa
Heikkinen. JUN EH3. Hyvän tyyppinen, hyvin esiintyvä nuori narttu, liian kapea pää, löysät alaluomet pilaavat ilmeen,
kuono-osa saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä runko, hyvä turkin laatu,
liikkuu hyvin. Kihniö 16.9. Soile Bister. JUN EH 1. Hyväluustoinen hyvin feminiininen narttu, jolla seistessä hyvä
ylälinja, toivoisin paremman pää profiilin, turhan löysät huulet ja runsaasti löysää nahkaa, riittävät kulmaukset ikäisekseen,
erittäin hyvä karva, liikkuu yhdensuuntaisesti, askel voisi olla pidempi, hieman korkea-asentoinen häntä, erinomainen
luonne.
TÄHTIMETSÄ DESIREE 51303/05 s.05.11.2005 i. Westerner Wedding Singer e. Tähtimetsä Anastasia kasv. Taru
Kalkkila
Näyttelyt: Kuopio 4.8. Javier Sanchez, Espanja. PEK 1 KP ROP-pentu. Almost 9 months old, good type and
proportions, correct angulations and front and feet, very nice head and earset, topline is still soft, moves well, the left elbow
is a bit cut. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. JUN ERI. Nice type, feminine head, balanced body, badly handled
when standing, but a sound mover. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. JUN H. Tänään kovin ilmavan kuvan antava narttu,
hyvä pää, vahva selkä, hieman lyhyt olkavarsi, kyynärpäissä löysyyttä, rintakehän tulee vielä kehittyä, oikea-asentoiset
takaraajat, karvattomuus häiritsee.
USEMADE TAKES IT ALL 23375/98 s.21.02.1996 i. S Mva Lynwater Blackcap e. Yolanda’s Purplehaze kasv. UllaStina Eriksson
Näyttelyt: Kelloskoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. VET ERI 1 ROP-VET. Lovely type of black bitch built on
elegant lines, balanced head with good neck and shoulders, excellent rib, well angulated quarters, stands square on legs and
feet, moved well, straight and true, well handled.
VIKATIKIN LADY ASTOR 45657/03 s.02.09.2003 i. N Mva Usemade Or Nothing e. Fin & Rus & Est Mva RkfV-06
Triplet Finn Cream kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Mikkeli 25.3. Marjo Jaakkola. AVO EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman lyhytlinjainen pää, riittävä kaula,
hieman etuasentoiset lavat, sopiva luusto, erittäin hyvin kehittynyt runko jossa oikea syvyys, kohtalaiset kulmaukset, voisi
liikkua pidemmällä askeleella. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles, Australia AVO H. 2½ year old bitch, upright in
shoulder which causes length of body and shortness of neck, short muzzle which takes away correct head proportions.
Joutseno 25.5. Harri Lehkonen. AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Keskikokoinen narttu, hieman lyhyt mutta vahva kuono,
oikeat mittasuhteet vahvassa rungossa, melko hyvän laatuinen turkki, esiintyy reippaasti ja liikkuu hyvällä askeleella.
Kellokoski 3.6. Lesley Spencer, Iso-Britannia. AVO EH. Compact black bitch, sweetest of heads, kind expression, lacked
length in upper arm making her shoulder placement straight, well sprung ribs, short coupled, good quarters, moved soundly
but unfortunately she growled to me on the table. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. AVO EH 3. Hyvän tyyppinen,
sopusuhtainen, ilmeikäs pää, hieman lyhyt kuono-osa, kaula voisi olla pidempi ja etuosa paremmin kulmautunut, täyteläinen
runko, melko hyvä takaosa, erinomainen turkin laatu, liikkuu melko hyvin, erinomainen luonne, esitetään hyvin. Kotka
30.7. Dianne Besoff, Australia. AVO ERI 4. Strong female of good size and substance, good head, eyes and ear
placement, well balanced, well balanced front and back, firm topline, good tailset, well prepared coat and texture, moves

well, good temperament. Imatra 12.8. Rudy Feyaerts, Belgia. . AVO ERI 1 PN2 VASERT. Nice type and balance, good
head and expression, excellent neck and shoulder, short compact body, good rear angulation, moves well. Eckerö 24.9.
Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. AVO ERI 2 PN4. Very nice overall type of very good proportions, well bodied,
excellent bones throughout, head and skull proportions very good, very feminine, could have a little less flew, lips could be
tighter, very nice topline held well on the move, of very merry disposition, a little bit undisciplined on the move, very
sound, very pleasing overall. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. AVO EH. Sweet head, eye and expression,
forehand rather too upright, fair ribcage, good loin and topline, nice turn of hindquarters, sound happy mover.
VIKATIKIN NIISKUNEITI 47359/05 s.06.10.2005 i. Est JMva Flyers Proud To Be Me e. Fin & Rus & Est Mva RkfV06 Triplet Finn Cream kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEN. Strong gold bitch with excellent depth and substance for age,
very well muscled with good bone and feet, unfortunately has an incorrect bite and needs ring training.
VIKATIKIN NYYTI 47360/05 s.06.10.2005 i. Est JMva Flyers Proud To Be Me e. Fin & Rus & Est Mva RkfV-06 Triplet
Finn Cream kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. PEN. Strong black bitch with good angulation and width and
substance throughout, good bone, tight feet, moved straight and happily with drive.
VIKATIKIN PIKKU MYY 47358/05 s.06.10.2005 i. Est JMva Flyers Proud To Be Me e. Fin & Rus & Est Mva RkfV-06
Triplet Finn Cream kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Luumäki 27.8 Markku Santamäki. JUN H. Sopivan kokoinen, vahvarakenteinen, tukevassa kunnossa,
ilmeikäs pää, lyhyehkö kuono-osa, kohtalaisen hyvin ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, jättää hieman matalaraajaisen
vaikutelman, voisi esittää itsensä paremmin.
VOLFRAD MARRY-LIIZ’LY 14134/05 s.18.11.2004 i. Est & Rus & Blr & Lv & Ltu Mva Phil Maris Vivien e. Phil
Maris Mary Pickford kasv. Natalia Tabujeva, Viro
Näyttelyt: Muurola 22.4. Markku Santamäki. JUN EH 1. Sopivan kokoinen, ilmeikäs pää, hyvä kaula, sopusuhtainen
luusto ja rintakehä, takaraajojen kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, kaunis väritys, käyttäytyy hyvin. Oulu 14.5.
Ritva Raita. JUN ERI 1 PN2 VASERT. Hyvin liikkuva, kannattaa laihduttaa, hyvä ilmeikäs pää, hyvin kulmautunut,
liikkuu kaikin puolin hyvin. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. NUO H. Bra storlek, kompakt kropp, saknar elegans i sin
helhet, fint feminint uttryck, något tunnt nosparti, för mycket halsskinn, tillräcklig hals, bra förbröst, tunn benstomme, bra
bröstkorg, skendräktig och småplufsig, brant kors, för raka vinklar bak, ganska bra päls, bra rygg, välburen svans, rör sig
med ett kort och något stelt steg, trevligt temperament. Ylivieska 1.7. Lena Eskills. NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. 19
månaders, feminin tik av utmärkt storlek och proportioner, vackert huvud med god parallellitet, korrekt bett, vackra ögon,
fin läpplinjen, välvinklad runtom, bra bröstkorg och förbröst, kraftig länd, rör sig med bra steglängd och utmärkt attityd.
Sotkamo 13.8. Vera Smirnova, Viro. NUO ERI 1 PN4. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko, kaunis narttumainen pää,
miellyttävä ilme, kaunis ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvä karvan laatu,
vapaat liikkeet. Oulu 7.10. Rita Reyniers, Belgia. NUO EH 2. 23 months, feminine head, good expression, good scissor
bite with narrow underjaw, bit long in loins and croup could be wider, just enough angulation in front and rear, moves a bit
wide in front and is missing drive.
WESTERNER GHOST STORY S53944/2005 s.24.07.2005 i. S(n) Mva Westerner Hi-Flyer e. Westerner Waylight kasv.
Inger Ivarsson, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö 24.9. Yvonne Meintjes, Etelä-Afrikka. JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. A very beautiful young bitch
with lovely overall proportions, absolutely feminine in every way, beautifully presented, very dark eyes with tight rims,
perfect bite, lovely bone and muscle throughout, strong driving action in the rear, does toe in a little in the front, overall type
of this bitch is superb.
KASVATTAJALUOKAT
Kennel BENCHMARK, om. Mariann & Anett Korpi, Kellokoski
Näyttelyt: Sysmä 20.5. Paula Rekiranta. 1 KP ROP KASV BIS 2 KASV. Ryhmä tyypiltään erittäin hyviä yksilöitä,
kaikilla erinomainen turkin laatu ja hyvät vetävät liikkeet. Jämsänkoski 25.5. Marjo Jaakkola. 1 KP ROP KASV.
Erinomainen tyyppi, kauniit päät ja ilmeet, hyvin kehittyneet rungot, ryhmä hyvin liikkuvia yksilöitä, onnittelut
kasvattajalle. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. -. Even group with good legs and feet, balanced heads, good
length of upper arm and straight toplines. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. 2 KP. Mycket trevlig grupp, jämna i typen,
tillräckligt kompakta kroppar, utmärkta rygglinjer, gruppen rör sig med bra steg dock några kunde ha lite mer flit i rörelse,
bra pälsar, värdig och vinner hederspris. Forssa 18.6. Paula Heikkinen-Lehkonen 1 KP ROP KASV BIS2 KASV.
Loistava ryhmä, kaikki koirat ovat erinomaista liioittelematonta rotutyyppiä, hyvärakenteisia ja tasapainoisia, niillä on myös
erinomaiset pään linjat, kauniit turkit ja iloinen käytös, kasvattaja on onnistunut erinomaisesti jalostustyössään ja
jalostusmateriaali on erittäin korkeatasoista. Helsinki 15.7. Merja Järnstedt. 1 KP ROP KASV. Kauniita hyvärakenteisia
rotunsa edustajia, miellyttävät ilmeikkäät päät, hyvät ylälinjat, hyvät liikkeet, erinomaiset luonteet, onnittelut kasvattajalle.
Mikkeli 29.7. Harri Lehkonen. 1 KP ROP KASV BIS 3 KASV. Rotutyypiltään ja kooltaan yhtenäinen ryhmä, kaikilla
hyvät raajat ja mittasuhteet, erinomaiset temperamentit ja liikkeet, onnittelut kasvattajalle. Kotka 30.7. Dianne Besoff,
Australia. 1 KP ROP KASV BIS 3 KASV. Breeder has excellent consistence of type, size, balance and this due to the
breed requirement, all animals in breeder’s class display likeness, substance and quality, all animals move around the ring
with precision and short footness expected in working gundogs, temperament sound and a pleasure to have examined this
group of dogs. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. 2 KP. All of similar type, they score well in legs, feet and

ribcage, in general the heads are very nice and well made, forehand construction is good. Helsinki 9.12. Christian Vantu,
Romania. 3 KP. Very nice blueroan group, beautiful expressions, but different types of movement.
Kennel BLACK MIRAGE, om. Tamas Jakkel, Unkari
Näyttelyt: Lahti 22.4. Peter Beyersdorf, Saksa. 1 KP ROP KASV. Eine sehr Ausgehlöhene und Typharmonischer
Gruppe, auch in ger Bewegung sehr aussprechend und auch in Temperament. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia.
-. Happy group of wagging tails, quality heads with good legs and feet.
Kennel CARRIER, om. Ritva ja Tiina Rantanen, Paimio
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. 1 KP ROP KASV. Grupp bestående av 3 kombinationer,
samtliga är mycket typlika i sina huvuden, samtliga har bra rörelser och benstomme, utmärkta proportioner i kropparna,
tydlig könsprägel, bra pälskvalitet.
Kennel FINEMOON, om. Hanna Nyman, Mellilä
Näyttelyt: Raisio 13.8. Lena Eskills. 1 KP ROP KASV. Gruppen består av 4 olika kombinationer i åldarna 1 till 13 år,
utmärkt storlek, typ och könsprägel, korrekta pälskvaliteter, härliga temperament, lätta fria rörelser, fin ben och tassar,
trevligt avels arbete. Tervakoski. 2.9. Annaliisa Heikkinen. 1 KP ROP KASV. Ryhmä erittäin hyvän tyyppisiä
sopusuhtaisia koiria, joilla yhtä lukuunottamatta hyvät päät ja kaulat, hyvin kulmautuneet edestä ja takaa, hyvät turkit, hyvät
luonteet, ryhmä josta kuka tahansa kasvattaja voisi olla ylpeä.
Kennel FLYERS, om. Paula Saarinen, Irjanne
Näyttelyt: Ruovesi 17.4. Markku Santamäki. 1 KP ROP KASV. Erinomainen ryhmä laadukkaita yksilöitä, kauttaaltaan
hyvin rakentuneita ja hyvin näyttelyyn laitettuja, osoitus osaavasta ja onnistuneesta työstä. Rauma 20.5. Jorma Silta. 1 KP
ROP KASV. Hyvä tasainen ryhmä josta erottuvat erinomaiset luonteet, kauniit mittasuhteet, hyvät selkälinjat kulmaukset ja
liikkeet. Järvenpää 28.5. Tina Sulce, Latvia. 1 KP ROP KASV. Nice type, similar, good moving, nice coat, best wishes.
Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. 1 KP ROP KASV. Quality group of goldens, very similar heads, good legs
and feet, cobby bodies. Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . 1 KP ROP KASV BIS 1 KASV. Four exhibited dogs have
generally same type, very nice heads, good toplines, correct volume of body, generally well angulated, correct movements,
excellent temperaments. Pori 2.7. Virginia Lyne, Kanada. 1 KP ROP KASV. Beautiful collection, uniform, all of the same
type, with good bone and rib width through the hindquarters and attractive heads. Vesilahti 6.8. Vera Smirnova, Viro. 1
KP ROP KASV BIS 1 KASV. Erittäin hyvän tyyppinen ja tasapainoinen ryhmä, sopusuhtaiset koirat, kauniit päät, hyvät
rungot, tehokkaat liikkeet. Köyliö 17.9. Vera Smirnova, Viro. 1 KP ROP KASV. Erittäin kauniit, samantyyppiset rotunsa
edustajat, joilla hyvät luustot, oikeat mittasuhteet, hyvät rungot, hyvät luonteet, erittäin tasainen ryhmä. Oulu 7.10. Rita
Reyniers, Belgia. 1 KP ROP KASV. The dogs shown in front of me are all in same colour, equal in type and good sizes,
they have all typical heads and expressions with compact bodies and excellent ribcages, they have all the typical movements
with good reach and drive and happy tails. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. 1 KP ROP KASV. All very
consistent in type, very similar, good forehand constructions, excellent bone, quality and substance, good muzzles.
Seinäjoki 5.11. Ritva Raita. 1 KP ROP KASV. Eri-ikäisistä punaisista cockereista koottu hyvin liikkuva ryhmä, esitetään
hyvin, hiven kookkaita. Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. 1 KP ROP KASV. Very even in size and type, all have
very good heads, lovely colour, excellent group. Tampere 6.12. Jukka Kuusisto. 1 KP ROP KASV. Kooltaan ja tyypiltään
hyvin kaunis ja tasainen ryhmä, erinomaisia rotunsa edustajia, koirilla kauniit päät ja ilmeet sekä anatomiat, ryhmä on
osoitus kasvattajan onnistuneesta jalostustyöstä. Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. 2 KP. Quite homogenous
group of golden cockers, same good expressions, same qualities and forms, everyone needs a better upper arm, very good
movers.
Kennel ICICLE’S, om. Raili Flinkman ja Heidi Nemlander, Helsinki
Näyttelyt: Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. 2. En grupp av enhätlig typ, god könsprägling, några är tunna i benstommen
och kunde ha stranare rygglinje, men samtliga har fina huvuden med bra uttryck och bra pälskvalitet.
Kennel IKURINPERÄN, om. Merja Hankala, Tampere
Näyttelyt: Tampere 10.6. Ligita Zage, Latvia . 2 KP. 4 exhibited dogs are good type, have compact bodiees, correct type
of head, generally parallel lines of head, correct angulations, free movement, nice temperament.
Kennel JENLIN, om. Merja Harjula, Myrkky
Näyttelyt: Tampere 19.3. Magdalena Karlsson, Ruotsi. 2. Grupp bestående av 3 kombinationer, typlika huvuden,
samtliga liknar varandra i rörelser, samma kroppa proportioner, utmärkt pälskvalitet.
Kennel LEADING-LIGHT, om. Satu Laitinen, Helsinki
Näyttelyt: Valkeala 4.3. Jorma Silta. 1 KP ROP KASV BIS 2 KASV. Tasainen näyttävä ryhmä, josta erottuu kauniit päät,
mittasuhteet, hyvät kulmaukset ja liikkeet. Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. 1 KP ROP KASV BIS 1. An
excellent breeding class, all with very nice heads, good size and proportions, a pride to the breeder. Lahti 22.4. Peter
Beyersdorf, Saksa. 2 KP. Eine insgesammt harmonische gruppe mit gute Zwingertyp, all Hunden mit sehr gute Bewegung.
Loviisa 23.4. Merja Järnstedt. 1 KP ROP KASV, BIS2. Kaunis tasapainoinen ryhmä, hyvärakenteisia ja hyvin liikkuvia,
erinomaiset luonteet. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. -. Group of blues with excellent heads, clean
expressions, good ribs and quarters and strong bone. Mäntsälä 23.7. Rune Fagerström. 1 KP ROP KASV BIS3. Ryhmä
erinomaisia cockereita, hyvät sukupuolileimat, kauniit pää, hyvät rungot, erinomaisia liikkujia kaikki, ensiluokkaiset
luonteet, hyvää kasvatustyötä.

Kennel LEAVENWORTH, om. Anja Puumala, Vihti
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. 2 KP. Group of cobby solids with good heads, ribs, legs and feet,
very balanced.
Kennel MARGATE, om. Marjut Kakko, Huhmari
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4. Mikael Tranholm, Tanska. 2 KP. An excellent breeding class, all cockers with beautiful
profiles, the breeder has to think about the sizes, a class to make the breeder proud. Lappeenranta 15.4. John S. Rowles,
Australia 1 KP ROP KASV. I give credit to the breeder of these cocker spaniels for having such consistency of type and
quality, we trust that this breeer continues in this vein. Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. 3 KP. Group of quality
reds, balanced heads, good legs and feet, good angulation and straight toplines. Kuopio 5.8. Annukka Paloheimo. 1 KP
ROP KASV. Hyvin korkealuokkainen ryhmä, tasapainoisia, hyvärunkoisia, kaunispäisiä koiria. Taidokkaasti näyttelyyn
kunnostettuja, priimaluonteet, onnittelut kasvattajalle hienosta tuloksesta. Kuopio 6.8. Adolfo Spector, Argentiina. 1 KP
ROP KASV. Excellent type, temperament and condition, excellent breeding group. Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, IsoBritannia. 3 KP. 4 lovely dogs, a little more variation in bone structure, overall good type, scoring in ribcage and
hindquarters.
Kennel NORTHWORTH, om. Nina Kauhanen, Sauvo
Näyttelyt: Sauvo 27.5 . Vera Smirnova, Viro. 1 KP ROP KASV. Erittäin hyvätyyppiset, kauniit, linjakkaat koirat, joilla
hyvät ylälinjat, hyvät luonteet ja kauniit liikkeet. Helsinki 9.6. Paul Stanton, Ruotsi. 1 KP ROP KASV. Utmärkt grupp
med hög kvalitet, tre stycken av precis av den type jag vill ha, den unga hanen förstör helheten i gruppen, underbara rörelser
på dom 3 äldre, den unge måste utvecklas, stort grattis till framgångsrik uppfödning och lycka till, keep up the good work.
Helsinki 9.12. Christian Vantu, Romania. 1 KP ROP KASV. Quite homogenous group, beautiful expressions, good
proportions, great movers.
Kennel PRETTY SABLE’S, om. Anne Ståhl, Saarijärvi
Näyttelyt: Jyväskylä 18.11. Davis Wong, Australia. 2 KP. Very nice heads, good size, they all have good ears, an
excellent group.
Kennel SHAVIAN, om. Jaana Ranta, Jäniksenlinna
Näyttelyt: Kellokoski 3.6. Sandy Platt, Iso-Britannia. 4 KP. Quality group of blacks with good heads, angulations,
toplines and tailsets.
Kennel SHIMMERIAN, om. Mervi Vesala, Kello
Näyttelyt: Haukipudas 4.6. Marianne Holm-Hansen, Tanska. 1 KP ROP KASV. Four black cockers with correct
proportions, good bone and feet and correct toplines and ribs, heads could improve but they have moved well, and all have
good coats.
Kennel TRIPLET, om. Heli Härkälä, Lohja
Näyttelyt: Porvoo 9.9. Siv Jernhake, Ruotsi. 1 KP ROP KASV. En grupp av enhätlig typ men variation på storleken,
genomgående finns en tendens till löst halsskinn och tunga läppar, vackra huvuden, lite grova halsar, utmärkt kroppar och
benstomme, korrekt pälskvalitet.
Kennel TWO PINE’S, om. Kati Salo, Alajärvi
Näyttelyt: Seinäjoki 29.7. Markku Santamäki. 1 KP ROP KASV BIS 2 KASV. Erittäin tasainen ryhmä,
miellyttäväilmeisiä, laadukkaita yksilöitä, hyvä luusto, tasapainoiset rakenteet, osoitus onnistuneesta kasvatustyöstä.
Kennel TÄHTIMETSÄ, om. Taru Kalkkila, Tervakoski
Näyttelyt: Tervakoski 2.9. Annaliisa Heikkinen. 2. Ryhmä hyvän tyyppisiä, hyväluonteisia koiria, kaikilla hyvät turkit ja
luonteet.

JÄLKELÄISLUOKAT
BENCHMARK VISUAL WORLD Fin Mva 12668/02 s.16.12.2001 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva V-01 V02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Benchmark Virtual Reality kasv. Mariann & Anett Korpi
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JÄL 2 KP. Very promising youngsters, the youngest ones are
giving away a lot in maturity, lovely heads, good legs and feet, nice ribcages, very nice progeny of good type bitch.
FLYERS YOU KNOW PMV-99 13276/96 s.15.07.1995 i. Leavenworth Paper Tiger e. Fin Mva Flyers Liquorice kasv.
Paula Saarinen
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10. Jinty Gill Davis, Iso-Britannia. JÄL 1 KP BIS 2 JÄL. All very similar in type and maturity,
they score well in ribcage, bone and hindquarters, a pleasure to see them.

