UROKSET
ACCENT 12186/08 s.23.12.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Muskettikoiran Princess kasv. Jaana
Kaltio
Näyttelyt: Keitele RN 7.6. Markku Santamäki JUN H. Vahvarakenteinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, vahva
pää, voisi olla kuivempi, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rinnan syvyys, hyvä luusto, hyvä turkin laatu, hyvät liikkeet,
osoittaa mieltään käsiteltäessä, vaatii päättäväisyyttä ja onnistuneita harjoituksia.
AJCOS ABELYX 61732/08 s.2.12.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Claremark Adorable Moaner kasv. Reija
Niemelä
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia JUN H. 11 months old typical male, correct bite, good
chest, short croup, I would like more angulation in the rear, east-west feet, coat is prepared with scissors,
enough movement.
AJCOS ASTERIX 61731/08 s.2.12.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Claremark Adorable Moaner kasv.
Reija Niemelä
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia JUN EH. 11 months old, good type, nice expression,
correct bite, enough brisket and chest, croup is too much inclined, he needs better topline, too narrow from the
hocks.
ALLWAY’S HEARTSTEELER 52673/07 s.10.8.2008 i. Hochactungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Caperhill
Macarena kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi JUN EH 2. Hyvän tyyppinen uros jolla hyvät rungon mittasuhteet,
riittävä luuston vahvuus, hyvät pään mitat, hieman takaluisu kallo, tummat silmät, löysät luomet, oikea purenta,
turhan paljon kaulanalusnahkaa, hyvin asettuneet korvat, saisi olla edestä paremmin kulmautunut, etuliike vielä
kapea, sivuliike ok, hyvä karvan laatu, aurinkoinen luonne. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen NUO ERI 2. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet sekä luusto, kaunis pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvin kulmautunut
edestä ja takaa, hyvä runko ja rintakehä, hyvä turkki, liikkuu erittäin hyvin silloin kun malttaa, erittäin vilkas
luonne. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen NUO ERI 2. Selvästi urosmainen pää, hyvä kaula, hyvä runko,
hyvä karva, liikkuu hyvin. Tervola RN 25.4. Tiina Illukka NUO ERI 1 PU2 VASERT. Vahva tasapainoinen
kokonaisuus, hyvä urosmainen pää, toivoisin tiiviimmät alaluomet, kaunis kaula ja selkälinja, hyvät kulmaukset ja
luusto, liikkuu hyvin ja iloinen luonne. Kalajoki RN 2.5. Markku Santamäki JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Vahvarakenteinen, rungon mittasuhteiltaan oikein rakentunut, hyvä pää mutta vielä hieman avoimet luomet, vahva
luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä rintakehän muoto, vahva lyhyt lanneosa, hyvä turkki, käyttäytyy
luottavaisesti ja iloisesti. Kemi KR 12.7. Ritva Raita NUO ERI 1 PU3 VASERT. Oulu KV 18.7. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta NUO ERI 4. Nice dark blue roan, good head, a bit wide in skull, strong body, excellent
angulations, good length of neck, a bit throaty, moves well if he wants to, nice coat quality, a bit too profuse.
Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti NUO ERI 3. 23 months, good earset, very tight scissor bite,
dark eye with third eyelid showing, throaty, good neck into topline, well laid back shoulder, well angulated to the
rear, good spring of rib, moves well. Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. 23 kk,
kaunislinjainen, hyvärunkoinen ja -luustoinen nuori uros jolla erinomainen cockerin luonne, hyvä pään pituus,
varsin yhdensuuntaiset linjat, hieman löysyyttä silmäluomissa, hyvä purenta ja korvat, hyvä kaula, oikea karvan
laatu, liikkuu oikealla asenteella ja hyvällä askeleella, vielä hieman leikkisästi. Kauhava (Härmä) RN 29.8.
Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 PU2 VASERT. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen uros, kuonon ja kallon ylälinjat
voisivat olla yhdensuuntaisemmat ja alaluomet tiiviimmät, hyvä kaula ja ylälinja, hieman etuasentoiset lavat, tiivis
vankka runko, hyvä takaosa, hyvä turkin laatu, erinomainen luonne, liikkuu hyvin.
Taipumuskokeet: Pyhäntä 27.6. Tiina Karlström SPA 1.
ALLWAY’S RICE KRISPIES 44814/07 s.30.7.2007 i. Leavenworth Saint N' Sinner e. Caperhill Miss Bliss kasv.
Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi NUO EH 3. Melko hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoiselta
vaikuttava uros jonka kuonon ja kallon linjat eivät aivan yhteneväiset, oikea purenta, pyöreät tummat silmät, saisi
olla edestä paremmin kulmautunut, lyhyt pysty lantio, koira liikkuu edestä hieman vallattomasti ja liikkeessä perä
nousee, esitetään hyvin.
ALLWAY’S ROBIN HOOD 44813/07 s.30.7.2007 i. Leavenworth Saint N' Sinner e. Caperhill Miss Bliss kasv.
Satu Utriainen
Näyttelyt: Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki NUO EH 1. Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet, kohtalaisen
hyvä pää, kuono-osa voisi olla vaikuttavampi, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvät raajojen kulmaukset olkavarret
mukaan lukien, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, eturaajat saisivat olla liikkeessä suoremmat, runsaasti karvaa
kintereissä. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen NUO H. Hyvä pää, hyvä runko, ylälinja seistessä laskeva,
liikkuessa ok, kokonaisuus hieman feminiininen.
ALMANZA HIT THE ROAD JACK C.I.E No & Lt Mva JV-05 47708/04 s.25.6.2004 i. Se Mva SV-03 Manaca’s
On The Road e. Whoops A Daisy kasv. Ragnhild Ulin & Susanne Karlström, Ruotsi
Näyttelyt: Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka VAL ERI 2 PU4. Utmärkt typ, tilltalande huvud, fin hals och
överlinje, utmärkta vinklar, aningen lång i kroppen, rör sig fint. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen VAL ERI 1 PU1

ROP. Erinomaista tyyppiä oleva kaunispäinen uros jolla sopiva raajaluusto, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko,
turkki ei parhaimmillaan, hyvät pitkät sivuliikkeet, erinomaisesti kulmautunut takaosa, riittävä edestä, esitetään
hyvin. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia VAL EH. Blue roan dog, well balanced head, nicely
angulated front, wide chest, well boned, level topline, well bent stifle, could be stronger in rear, coat could have
more bloom. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI. Excellent type, presentation a little
rough, very good neck and shoulders, good chest and ribs, solid topline, excellent quarters, sound and stylish,
excellent proportions.
ALPINUM APOLLO CREED 36445/07 s.10.6.2007 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e.
Fin Mva Benchmark Pro Twist kasv. Anna Jormakka
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi NUO EH 2. Hieman pitkärunkoiselta vaikuttava uros jolla selvä
sukupuolileima, hyvä pää, oikea purenta, kaula voisi olla jalompi, saisi olla paremmin kulmautunut, pitkähkö
lanneosa, lyhyt lantio, selkä elää voimakkaasti liikkeessä, liikkuu vielä edestä hieman vallattomasti, erinomainen
luonne. Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta NUO EH 1. Kookas nuori uros joka olisi edukseen hieman
sutjakammassa kunnossa, hyvä urosmainen pää, kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, oikein kulmautuneet vahvaluustoiset raajat, hyvä turkin laatu, yhdensuuntaiset liikkeet, iloinen luonne. Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki
NUO EH 2. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, jättää pitkärunkoisen vaikutelman, vahva luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, ylälinja ei aivan oikea, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy hyvin. Imatra RN 21.3.
Elena Ruskovaara NUO ERI 2 PU3 VASERT. Hyvin maskuliininen kokonaisuus, vielä hieman löysä
lihaksistoltaan mutta mallikas, hyvä luusto, sopiva tilavuus rungossa, hyvin kaunis uroksen pää, oikea ilme,
toivoisin pidemmän kaulan ja selvemmän eturinnan, sopivat takakulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa,
hieman löysästi edestä, hyvä häntä, esitetään kauniisti. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen NUO ERI 1 PU4.
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet sekä luusto, kaunis pää mutta hieman pienet silmät, aavistuksen lyhyt
kaula, erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko ja rintakehä, erittäin kaunis hyvin kunnostettu
turkki, liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto NUO EH 1. Voimakasluustoinen
kauniisti esiintyvä nuori uros, hyvä pää jossa selvä sukupuolileima, hieman turpea kaula, voimakas runko,
hieman pitkä lanneosa, polvikulmia saisi olla enemmän, hieman lyhyt lantio, hyvälaatuinen turkki, riittävän pitkä
askel. Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola NUO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää ja ilme, hieman
lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat, riittävä eturinta, hyvin kehittynyt runko, kohtalaiset kulmaukset, liikkuu
riittävällä askelpituudella joskin etuaskeleessa voisi olla enemmän ulottuvuuksia, miellyttävä luonne. Kajaani RN
19.4. Lena Danker NUO EH 1. 1 v 10 kk, hyvän kokoinen uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvin
asettuneet korvat, kaunis ilme, hyvä huulilinja, pystyasentoinen lapa ja suora olkavarsi, hyvä runko, selkä ja
lantio, hyvät takakulmaukset, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvin takaa mutta edestä lyhyellä askeleella,
erinomainen luonne. Tohmajärvi RN 2.5. Soile Bister NUO EH 1. Vahva maskuliininen uros, hyvä ylälinja,
kaula saisi olla pidempi, toivoisin pidemmän kuonon, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä hännän
kiinnitys, eturinta saa kehittyä, hyvä rintakehä, hyvä väri ja karva, liikkuu hyvin, erinomainen luonne. Varkaus
KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä NUO ERI 1. Large, compact, in excellent condition and substance, large
clean head, good expression, good proportions and topline, deep chest, excellent angulations, needs more
temperament in the movement. Keitele RN 7.6. Markku Santamäki NUO EH 1. Sopivan kokoinen, sukupuolileima selvä, hyvä pää ja ilme, lavat saisivat olla viistommat, riittävä luusto, hyvä rintakehä, hyvät liikkeet, hyvä
turkki, käyttäytyy hyvin. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia AVO ERI 3. 2 years, good type with strong
head, short in neck and neck could be dryer, straight topline, good tailset, too long in loins, good breast with
good ribbing, well angulated overall, good mover. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia AVO ERI.
Good type, pleasing head and eye, good front, legs and feet, well ribbed body, would prefer a little shorter in loin,
nice outline, good angulation, moves soundly. Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi AVO ERI 3. Maskulint
huvud, något fallande bakskalle, tillräcklig hals, väl mycket halsskinn, utmärkt huvudlinje, välvinklad fram och
bak, välutvecklad kropp, utmärkta rörelser. Laukaa KR 11.7. Alberto Cuccillato, Italia AVO EH 3. 2 years,
excellent type, good head, correct bite, a little short neck, short arm, good thorace, excellent croup, well
angulated back, good coat, I'd like larger brisket, in movement close hocks. Oulu KV 18.7. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta AVO ERI. Nice blue roan, good head, nice neck and shoulders, a bit short in upper arm,
deep body, very good hindquarters, moves with temperament, well handled. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock,
Israel AVO EH. Kaunis pää ja ilme, hieman pitkä runko, maksimikoko, hyvä kaula, rintakehä ja kulmaukset,
liikkuu hyvin. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie AVO ERI 1 PU2 VASERT. Erinomaista tyyppiä oleva, hieman
voimakas otsa, hyvä kaula, oikea ylälinja, hyvä takaosa ja häntä, erinomainen eturinta, hyvä runko ja
raajaluusto, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Rovaniemi RN 15.8. Markku Santamäki AVO
EH 2. Kookas, rungon mittasuhteiltaan korkeuttaan pidempi, hyvä pää, hieman syvällä olevat silmät, kaula voisi
olla pidempi, oikea selkälinja, hyvä luusto, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvät takaraajojen kulmaukset,
hyvä rintakehä, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, hyvä turkki. Pieksämäki RN 29.8. Leila Kärkäs AVO ERI 2 PU2
VASERT. Melko hyvät mittasuhteet omaava uros jolla saisi olla hieman pidempi kaula ja paremmin kulmautunut
etuosa, hyvä vahva uroksen pää ja kauniit silmät, vankka runko, reisi saisi olla leveämpi, erittäin hyvä karvan
laatu ja iloinen luonne, liikkuu hyvin. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila AVO EH. Mittasuhteiltaan hyvä uros,
hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, kulmauksia saisi olla enemmän, hyvä karvapeite ja
ylälinja, saisi liikkua vieläkin tehokkaammin, miellyttävä luonne. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia
AVO EH 4. Good size and format, typical head but the muzzle should be stronger and underjaw should be wider,
correct eyes and ears, soft back, correct tailset and carriage, well developed chest, a bit straight upper arm,
would prefer better stifle angle, typical movement but with a bit short steps, would like him in not so heavy
condition with more muscles and less weight. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO EH. 2 years

old, good type, correct bite, short neck, good brisket and chest, I would like better hindquarters and generally
more elegance, good movement.
Taipumuskokeet: Vieremä 14.6. Jaana Heiskari SPA 0.
AMOR 12187/08 s.23.12.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Muskettikoiran Princess kasv. Jaana
Kaltio
Näyttelyt: Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki JUN EH. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, vielä hieman
avoimet silmät, riittävä luusto, hyvä rintakehä, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä turkin laatu, kaunis väritys.
Pieksämäki RN 29.8. Leila Kärkäs NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja ja ikäisekseen sopiva rintakehä ja eturinta, muuten hyvä pää mutta roikkuvat alaluomet häiritsevät ja otsaluut vielä turhan korostuneet, liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä vielä kapea, hyvä karvapeite ja iloinen
luonne.
Jäljestämiskokeet: Nilsiä 24.5. Heikki Ryynänen AVO 3 (a-3, b-6, c-5, d-7, e-3, f-3 = 27 pist). Ohjatusti
liikkeelle, etenee maavainulla jäljen päällä ajouralle joka vie koiran mennessään oikealla ja siitä hukka, vähän
ennen kulmaa harhautuu ojan sivussa oikealle, palaa takaisin, ylittää makauksen ja sitten takaisin oikealle ja
siitä seuraa hukka, makaus ja kulma meni harakoille, toinen ja kolmas osuus sujuvaa jäljestystä, toisen
makauksen merkkaa pysähtyen, kulmalla jatkaa suoraan mutta palaa ja kulma aukeaa, kaadon löytää ja jää
tutkimaan.
APELHÖJDENS OTHELLO 11084/09 s.30.6.2008 i. Asquanne Ghenghis e. Apelhöjdens Stand By Me kasv.
Gunilla Eriksson, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Eeva Rautala PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen uros, maskuliininen
pää olematta karkea, hyvä pigmentti, hyvä kaula, jäntevä ylälinja, vankka luusto, riittävästi kulmautunut, rungon
tulee vielä kehittyä, kauniisti laitettu turkki, liikkuu erittäin hyvin, erinomainen luonne ja esiintyminen, ei saa
kasvaa enää. Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen PEN 1 KP ROP-pentu. 9 kk ikäinen, erinomaista tyyppiä
oleva pentu joka ei saa enää kasvaa, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, ylälinja ja runko, erinomainen luusto,
normaalisti kulmautunut, hyvä hännän kiinnitys, hyvä eturinta ikäisekseen, hyvä turkin laatu, liikkuu ikäisekseen
hyvin, hyvin esitetty, miellyttävä kokonaisuus. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä JUN ERI 3. Large,
too heavy young dog, excellent type, large very nice head with good expression, excellent topline and
angulations, high quality coat, needs more temperament in the ring, but he has very good balance in movement,
very typical movements. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN EH 1. Ok type, a little overdone in
head and size, too much depth of foreface, heavy in shoulder, good ribs, lovely quarters, excellent coat and
condition, moved soundly. Kihniö RN 25.7. Harry Tast JUN ERI 1 PU2 VASERT. Kookas voimakasrakenteinen
juniori, pää saisi olla kallo-osasta jalompi ja huulilinja tiiviimpi, oikein asettuneet korvat, pitkä jalo kaula,
voimakas takaosa josta lähtee hyvä työntö liikkeeseen, silkkinen turkki. Jurva RN 1.8. Markku Santamäki JUN
ERI 1 PU1 SERT ROP RYP2. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, täyteläinen vahva pää, runsaat
huulet, hyvä luusto ja raajat, riittävä rinnan syvyys, oikea ylälinja, käyttäytyy luottavaisesti, esiintyy hyvin.
Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara JUN EH 1. Maskuliininen, tyylikäs vahva uros, kivat mittasuhteet, hyvin
selvä sukupuolileima, reilut huulet, lempeä ilme, miellyttävä tasapaino kuonon ja kallon välillä, lapa saisi olla
viistompi ja eturinnan tulee vielä täyttyä, hyvin lupaava rintakehä, sopivat takakulmaukset, kinner voisi olla
matalampi, kaunis karvapeite, hyvä häntä, liikkeet ovat vielä huolimattomat ja etuaskel jää lyhyeksi, seistessään
hyvin miellyttävä mutta liikkeistä puuttuu ulottuma ja etenevyys, lupaava, tarvitsee aikaa. Seinäjoki KV 24.10.
Anna Brankovic, Serbia NUO ERI 1. A little bit bigger one of good format, typical head with a bit lymphatic
flews, correct ears with length, typical topline, correct tailset and carriage, well developed chest, good quarters,
angulations and movement, correct coat, colour and temperament. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, IsoBritannia JUN EH. A little too heavy in the head, strong topline, excellent coat texture, excessive trimming in the
head, good ribs, good quarters, good outline, excellent bone and feet.
ARMAN NUAR RKF2539070 s.7.1.2009 i. Black Fantom Mister Know-Now e. Mirrow Reflection Divnaya
Chernika kasv. Evgenia Eremenko, Venäjä
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN EH. Masculine, very nice head, correct
size, good drive, very poor front assembly, well angulated through the stifle and with short hocks. Helsinki KV
13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Male with very good head, square strong muzzle, kind and soft
expression, very good legs and feet, pleasing spring of rib, well developed quarters, very sound on the move,
could be little shorter in back.
ASVINA CHIC GUY 18910/07 s.7.3.2007 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Fin Mva Triplet Galateia kasv.
Minna Salo
Näyttelyt: Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso AVO H. Hyvän tyyppinen uros, hyvä pään pituus, melko yhtenäiset
pään linjat, oikea purenta, ilme voisi olla parempi, riittävä kaulan pituus, sopiva luusto, hyvät käpälät mutta eturaajat saisivat olla suoremmat, kapea eturinta, hyvä runko ja polvikulma, turhan alhainen hännän kiinnitys, leveät
etuliikkeet, melko hyvä taka-askel, karvapeite ei näyttelykunnossa, hyvä luonne.
ASVINA DO NONSUCHTHING Fi Mva 56671/07 s.23.10.2007 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Triplet
Pocahontas kasv. Minna Salo
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia JUN EH 2. Strong masculine male, strong head, could have
more parallel lines, enough neck, topline ok, well developed body but a bit short ribcage, correct angulation in
front, a bit too much behind, could have better movement, good temperament. Tampere KV 15.3. Ray Greer,

Uusi-Seelanti JUN ERI 4. Junior male of good body proportions, correct head to muzzle ratio, correct earset,
good front angulation, correct topline, correct movement coming and going. Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso JUN
ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin hyvän tyyppinen junioriuros, pään linjat voisivat olla yhtenäisemmät, muuten
hyvä pää, oikea purenta, hyvät silmät, hyvä luusto ja käpälät, hyvä runko, sopivat kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä
luonne. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko JUN ERI 1 PU3. Hyvän tyyppinen, aavistuksen matalaraajaiselta
vaikuttava uros, kaunis pää, tummat silmät, erittäin hyvin kulmautunut edestä, hyvä luusto, tiivis vankka runko,
erittäin hyvä takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin, iloinen luonne. Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden NUO ERI
2 PU4 VASERT. Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan erinomainen uros jolla oikealinjainen kaunisilmeinen
pää, selvä sukupuolileima, hieman turhan paljon kaulanahkaa, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen luusto ja
runko, hyvin kulmautunut, liikkuu kauniisti hyvällä askeleella, upea turkki ja esiintyminen. Tampere ER 17.5.
Mikael Tranholm, Tanska NUO EH 2. 18 months old black and white dog, very good quality, masculine head a
little round in skull, scissor bite, nice neck, well angulated shoulder, acceptable forechest, short and cobby, nice
croup and tailset, well angulated behind, nice happy mover, covers ground well, needs to be more stable in front,
nice coat. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutshcer, Itävalta NUO ERI 3. Harmonisch in Typ, sehr gute Haarstruktur,
typischer Kopf mit gute Ohrlänge, Vorbrust Winkelungen und Rücken vorzüglich, korrektes Rutenspiel,
Bewegung frei. Iitti RN 31.5. Lena Danker NUO EH 1. 18 kk, urosmainen poika jolla hyvät mittasuhteet, vahva
pää joka saisi olla hieman elegantimpi ja kuivempi, hieman liian alas kiinnittyneet paksut korvat, hyvin
kulmautunut, hyvä rintakehän muoto, hyvä selkä, hyvä hännän kiinnitys, toivoisin enemmän lihaksia takareisiin,
hyvä karvan laatu, erinomainen luuston vahvuus ja hyvät käpälät, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta kunnon
draivi puuttuu. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber NUO ERI 2. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä urosmainen
pää, kaunis ilme, hyvä kaula, riittävä eturinta, aavistuksen lyhyt olkavarsi, hyvä tiivis runko, hyvin kulmautunut
takaa, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Helsinki KR 25.7. Soile Bister NUO EH 1. Kaunislinjainen, hyväluustoinen
maskuliininen uros jolla erinomaiset mittasuhteet, melko ronski ja löysänahkainen pää, ilme voisi olla parempi,
erinomaiset kulmaukset, eturinta saa vielä täyttyä, samoin rintakehä, kaunis väri, liikkuu varsin hyvin, hyvä
luonne. Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki NUO ERI 1 PU4 VASERT. Hyvät rungon mittasuhteet, täyteläinen
hyvä pää, näyttävä ylälinja, myös liikkeessä, hyvä eturinta, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet,
käyttäytyy iloisesti, hyvä turkki. Tervakoski KV 30.8. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 PU4 SERT. Erinomainen
tyyppi, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, ikäisekseen hyvin kehittynyt
runko, kohtalaisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askelpituudella, kaunis hännän kanto. Vantaa KR 6.9. Rouli
Kantzou, Kreikka NUO ERI 1 VASERT. Correct head but would prefer longer ears, correct neck, body and
tailset, would prefer slightly lower tail carriage in the movement, correct quarters, movements and temperament.
Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola NUO ERI 1 PU4. Nice young male with excellent head, nice
topline, good tailset and carriage, spacey chest, good bone, well angulated, nicely efficiently moving, parallel,
good temperament, nice condition, compact feet, strong, powerful. Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara NUO
ERI 1 PU2 SERT. Hyvät mittasuhteet omaava, hyvä luusto, kauniit silmät, vähän pitkä otsapenger, sopivasti
huulia, varsin hyvä leveys eturinnassa, jäntevä runko, hyvät takakulmaukset, kaula saisi olla pidempi, saisi
kantaa itsensä paremmin, liikkuu hyvällä askelpituudella, takaa vähän kiireinen askellus häiritsee, häntä voisi
olla tyylikkäämpikin liikkeessä, hyvä karvan laatu. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO EH 2.
Black and white of good proportions, good bone, moves soundly with plenty of drive, well proportioned head,
clean neck, would like more development to ribcage. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso KÄY ERI 1 PU1 SERT FI
MVA ROP. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, oikean mallinen pää jossa hyvät linjat, oikea purenta, hyvä
kaula, samoin luusto ja käpälät, hyvä eturinta, runko saa vielä täyttyä, hyvät kulmaukset, hyvä ylälinja ja hännän
kiinnitys, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia VAL EH 4. Nice
shaped head and eye, straight front, nice reach of neck, would like more length of leg, he is rather straight in
stifle, sound active mover. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL EH. Very poor presentation,
nice head, excellent character, narrow in front, very stylish movement with excellent sidegait, short hocks, good
quarters, good proportions. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia VAL EH. Dog with a balanced
head with good depth of muzzle and pleasing eye and expression, short deep body, good topline and tailset,
pleasing bend of stifle, moved well, for me would like to be a shade bigger all around, and a little upright in
shoulder.
ATHINA'S PRODUCT HEART THROB 56466/08 s.24.4.2008 i. Claramand Rock-N-Roll with Molkara e. Hu JCh
Athina's Product Ela Incognito kasv. Rita ja Gabor Szakacs, Unkari
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN ERI 3. Junior male of very good body proportions,
correct head and skull to muzzle ratio, correct earset, good flow of neck to shoulder, very good front angulation,
correct sloping topline, correct tailset, correct coat condition, good reach and drive in movement. Korpilahti RN
29.3. Matti Tuominen JUN H. 11 kk, erinomaisen luonteen omaava juniori jolla vielä turhan kevyt kuono-osa ja
vaatimaton alaleuka, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä runko, sopiva luusto, hyvä koko, hieman karvainen
kokonaisuus, liikkeitä pitää vielä harjoitella, normaalisti kulmautunut, hyvä hännän kiinnitys, tarvitsee hieman
kehätreeniä. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen JUN EH 2. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä luusto,
kuono-osan toivoisin vahvemmaksi, hyvät silmät ja korvat, hieman lyhyt kaula, hyvät kulmaukset edessä ja
takana, erinomainen runko ja rintakehä, toivoisin pitemmät ja joustavammat liikkeet, turhan runsas ja hieman
pehmeälaatuinen turkki, hyvä luonne. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen JUN ERI 1 PU2 VASERT. Hyvä
pää, vahva pitkä kaula, hyvä runko, erinomainen karva, liikkuu hyvin. Keitele RN 7.6. Markku Santamäki JUN
ERI 1 PU1 SERT ROP. Sopivan kokoinen, vahvarakenteinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, erittäin kaunisilmeinen hyvä pää, hyvä runko ja raajat, vahva turkki, hyvät liikkeet ja käyttäytyy hienosti. Laukaa KR 11.7.
Alberto Cuccillato, Italia JUN EH 1. Good type and good size for a male but I'd like a better muzzle, more
correct and also better lips, enough stop, little dewlap, good shoulders, correct loin, better croup, very well

angulated back, excellent coat, he needs better presentation in movement. Oulu KV 18.7. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 3. Nice black, very well developed for age in body, head should become more
masculine, strong short body, very good angulation, strong bone and feet, good coat quality, a bit too profuse in
hindquarters, merry movement. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti JUN ERI 2. 14 months,
feminine head, good dark eye, good ear placement, good dentition, good layback of shoulder, good angulations
to the rear, nice depth of chest, nice topline, moves happily. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta NUO EH 4.
Kräftiger Rüde, Kopf etwas feminin mit kürzeren Fang, Lefzen könnten etwas mehr entwickelt sein, leicht lockere
Kehlhaut, korrekte Rückenlinie, tiefe Brust, zu üppiges Haarkleid, korrekt Hinterhand, Rute gut angesetzt,
korrektes Rutenspiel, gut vorgeführt. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel NUO ERI 1. Hyvä koko ja
mittasuhteet, voimakas uroksen pää, hyvä kaula, ylälinja ja rintakehä, hyvä eturinta ja kulmaukset, hyvä luusto,
liikkuu hyvin. Mäntyharju KR 8.8. Pirkko Konttinen NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava, hyvä pää, ylälinja ja raajat, liikkuu hyvin. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie NUO ERI 1 PU1
SERT ROP. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman vielä voimakas otsa, pää kokonaisuudessaan voisi olla hieman
pidempi, hyvä kaula, eturinta ja runko, aavistuksen liian laskeva lantio, riittävät etukulmaukset, hyvä karvan
laatu, kovin runsas turkki, hieman sidotut takaliikkeet. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia NUO
ERI 1. Lovely type of dog of excellent balance, pleasing head and eye, strong muscular neck, good front, legs
and feet, short cobby body with a lovely spring of rib, correct topline and tailset, well angulated hindquarters,
very sound positive mover with good reach and drive.
ATTENBOROUGH ARGOS 31326/06 s.10.5.2006 i. Backhills Just For You e. Attenborough Adventuress kasv.
Johanna Söderholm
Luonnetestit: Turku 21.5. Jorma Lankinen ja Sirkka Lempinen 60 pist (+101/-41). Toimintakyky -1, terävyys +3,
puolustushalu +3, taisteluhalu -1, hermorakenne +1, temperamentti +1, kovuus -2, luoksepäästävyys +3,
laukauspelottomuus +++.
ATTENBOROUGH A PIACERE 19060/07 s.29.1.2007 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of Black
Mirage e. Fin Mva Norvale Tiramisu kasv. Johanna Söderholm
Jäljestämiskokeet: Sauvo 16.8. Rauli Markelin AVO 2 (37 pist). Laitila 27.9. Markku Sällylä AVO 1 (48 pist).
ATTENBOROUGH ATTENTION 32733/03 s.30.4.2003 i. Fin Mva Ruosteposken Dampproof e. Wikkendal's
Laura-Loistava kasv. Johanna Söderholm
Jäljestämiskokeet: Sauvo 16.8. Hannu Suonto VOI 1 (41 pist). Sastamala 4.10. Erkki Rantamäki VOI 1 (43
pist).
Tottelevaisuuskokeet: Masku 11.6. Ilkka Sten ALO 1 (160 pist). Raisio 20.9. Saija Pollari AVO 0 (79 pist).
BACKHILLS SCANDINAVIAN STYLE 35394/08 s.6.4.2008 i. Se(n) & No Mva Line Sam Someone To Hug e.
Backhills Natalie Wood kasv. Karin Staaf, Ruotsi
Näyttelyt: Salo KR 6.6. Kirsti Louhi JUN EH 1. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori mies joka ääriviivoiltaan
erittäin tyylikäs, hyvä pää, kaunis kaula, hyvä ylälinja, rungon syvyys ei vielä riittävä, hyvä lanneosa,
kokonaisuus vielä hyvin kapea, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä karvan laatu, pitkä sivuaskel, ahtaat
liikkeet sekä edestä että takaa, erinomainen luonne, tarvitsee aikaa.
BAYSWAY LUCKY DIME 32863/08 s.4.4.1999 i. Baysway Royal Star e. Lochdene Jessica kasv. William
McEntee, Irlanti
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI 3. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja kaula,
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, sopusuhtainen luusto, hyvä tiivis runko, hyvä ylälinja ja turkki, liikkuu hyvin.
BELL’MANO GIORGIO ARMANI Fin Jva 41111/04 s.22.7.2004 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & Ee & Se(n) &
No Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’mano Taste of Honey kasv. Erna Toivonen ja
Rauni Markelin
Näyttelyt: Hamina KR 17.5. Denis Kuselj, Slovenia KÄY ERI 2 PU3 VASERT. Excellent type and size, very
nice head, nice expression, excellent neck, correct head and stop, excellent eyes, ears and bite, enough short
body, very strong angulations, good chest and solid coat condition with excellent movement. Tuusula ER 6.6.
Teija Poikolainen-Däuber KÄY EH 4. Hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää, hyvä ilme, riittävä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä hieman pitkähkö runko, riittävä luusto ja takakulmaukset, hyvä turkki ja luonne. Porvoo
KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola KÄY ERI 1 PU2 SERT. Moderate size, elegant with a little primitive head,
parallel movement, nice efficient trotting, covering a lot of ground, spacey chest, good bone, nice standing and
moving, excellent condition and disposition. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY H. Nice
headed blue roan, well laid shouders, good ribs, well boned, a little long in body, well set tail, moved happily.
Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Very good head, strong body with good muscle,
excellent presentation, stylish on the move, strong topline, very good conformation except his upper arm which is
too short and straight, very good quarters, ideal proportions.
Jäljestämiskokeet: Loppi 24.5. Jukka Kuparinen VOI 0 (0 pist). Ohjattu nopea lähtö, 1. osuus nopeaa mutta
jäljen molemmin puolin pyörivää etenemistä ja pyöriminen johti kulman oikaisemiseen, toisen osuuden alussa
todella runsaasti pyörimistä mutta jatko löytyi, toisena ollut katkokulma ei selviä runsaista lenkeistä huolimatta ja
tulee hukka, palautuksen jälkeen kohta paluujäljelle ja toinen hukka, palautettiin makuulle josta jatko viimeiselle
kulmalle jossa taas runsaasti pyörimistä, viimeinen osuus jo paremmin mutta kaadolta ohi ja kolmas hukka,

makuista yhden nuuhkaisi, muut kiersi, pyöriminen pilasi suorituksen. Lapinjärvi 14.6. Anne Laukkanen VOI 1
(44 pist). Loppi 2.8. Tuovi Henttu VOI 1 (44 pist). Kouvola 9.8. Susanna Kallström VOI 2 (32 pist).
BENCHMARK ACE FREHLEY 17186/06 s.12.2.2006 i. Backhills I Am What I Am e. JV-04 Finemoon Hungry
For Love kasv. Mariann ja Anett Korpi
Jäljestämiskokeet: Mikkeli 5.7. Kati Huovila AVO 0 (0 pist).
BENCHMARK CHECKMATE Fi Mva 31838/07 s.8.5.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. C.I.B Fin &
Ee Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta KÄY EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen vankka uros joka saisi
käyttäytyä hieman reippaammin, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, eturinta ja rintakehä,
lyhyt lantio ja niukka polvikulmaus, hyvä luusto, hyvä turkin laatu, liikkuu edestä hyvin, takaa sidotusti ja
voimattomasti. Juuka RN 24.5. Leni Finne KÄY ERI 1 PU1 SERT FI MVA ROP. Oikeat mittasuhteet, sopiva
luusto, oikealinjainen pää, oikein kiinnittyneet korvat, hieman löysät silmäluomet, ilme voisi olla lempeämpi, hyvä
ylälinja, täyteläinen eturinta, erinomaiset etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä, oikein kulmautuneet takaraajat, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen askelpituus.
BENCHMARK CORAZON C.I.B. Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 35505/02 s.27.3.2002 i. Fin & Se(n) Mva
Finemoon Unlimited e. JV-99 Benchmark Cher kasv. Mariann ja Anett Korpi
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Hannu Palonen VOI 3 (a-2, b-4, c-4, d-11, e-3, f-2 = 26 pist). Rauhallinen
lähtö ja jäljestys, ennen ensimmäistä makausta määrätietoinen poistuminen, hukka, kolmannelta kulmalta yli,
toinen hukka, ensimmäinen kulma tarkemmin, katkokulma oikaisten, makuut tarkistaen, kaatokäytös hyväksytty.
Ruovesi 28.6. Kari Muje VOI 2 (38 pist). Ruovesi 23.8. Jukka Hevonkorpi VOI 1 44 pist). Ruovesi 6.9. Jukka
Kuparinen VOI1 (46 pist).
BENCHMARK DARK COMMANDER 31484/07 s.9.5.2007 i. Mistily's Commander Blue e. JV-04 Finemoon
Hungry For Love kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 18.4. Paula Rekiranta NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat pään ja rungon
mittasuhteet, hieman "kiinalainen" ilme, kaunis kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman suora olkavarsi, reisi
saisi olla leveämpi ja polvikulmaus selvempi, hyvä karvapeite, esiintyy hieman varautuneesti ja liikkuu epäpuhtaasti takaa. Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden NUO EVA. Mittasuhteiltaan erinomainen uros jolla kaunislinjainen pää, kuono-osa voisi vielä täyttyä, hyvä kaula, riittävät kulmaukset, hyvä ylälinja, erinomainen runko,
liikkuu riittävällä askelmitalla mutta valitettavasti tänään epäpuhtaasti takaa, erinomainen turkki, luonne ja
esiintyminen.
BENCHMARK FAIR AND PLAY 23142/08 s.8.4.2008 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. C.I.B Fin & Ee
Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 18.4. Paula Rekiranta JUN EH 1. Vankka tiivisrunkoinen uros joka olisi edukseen
hieman sutjakammassa kunnossa, hyvä pään pituus, otsapenger saisi olla selvempi, riittävä kaula, vielä matala
rintakehä, lyhyt lantio ja niukka polvikulmaus, hyvä karvan laatu, liikkuu edestä vielä epävakaasti ja takaa
lyhyellä askeleella, hyvin esitetty. Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta JUN EH 1. Vankkarunkoinen, erittäin hyvän
tyyppinen nuori uros, voimakas pää, hieman takaluisu kallo, kaula saisi olla pidempi, hyvä eturinta ja rintakehä,
hieman lyhyt lantio, vahva luusto, hyvät käpälät, karvapeite ok, liikkuu vielä löysästi edestä, kapeasti takaa, hyvin
esitetty. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta JUN EH 2. Gut entwickelter Rüde, korrekte Körperrahmen,
etwas gröberer Kopf, gute Belefzung, korrekt Behänge, etwas mehr Kehlhaut, Brust und Vorbrust sehr gut
entwickelt, Rücken noch etwas weich, gutgewinkelt, Rutenspiel etwas gehemmt.
BENCHMARK HARD TO GET 61993/08 s.13.12.2006 i. Westerner Dance In Time e. Fin & Lv & Lt Mva LtV-09
Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Helsinki KR 25.7. Soile Bister PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvin kaunislinjainen hyvin kehittynyt uros
joka saisi olla iloisempi kehässä, lupaava pää, ilme voisi olla parempi, erinomaiset kulmaukset, hieman
pehmeyttä selässä, hyvä hännän kiinnitys, kaunis väri, lupaava karvan laatu, erinomaiset liikkeet
BENCHMARK HEMINGWAY 61994/08 s.13.12.2006 i. Westerner Dance In Time e. Fin & Lv & Lt Mva LtV-09
Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta PEN 1 KP ROP-pentu. Very nice blue roan, nice
masculine head, dark eyes, good neck and shouder, very strong body and bone for age, nice feet, moves well,
topline has to become firmer, nice coat and character. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carrol, Irlanti PEN 1
KP ROP-pentu. 7 months, good earset, good bite, nice dark eye but shows third eyelid, nicely balanced head,
good layback of shoulder, good angulations to the rear, good spring of ribs, good topline, moves freely, very
promising. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvä koko ja oikeat mittasuhteet,
kaunis pää ja ilme, hyvin sijoittuneet korvat, kaunis ylä- ja alalinja, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu kauniisti.
Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomaista tyyppiä oleva, erittäin kaunislinjainen,
hyvärunkoinen, aavistuksen lyhyt kuono, muuten kaunis pää, hyvä kaula, oikein kaareva ylälinja, erinomainen
eturinta, raajaluusto ja takakulmaukset, hyvä karvan laatu, liikkeessä kauniisti kannettu häntä, liikunta saa vielä
vakiintua, miellyttävä käytös. Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos, Unkari PEN 1 KP ROP-pentu. Very well built
eight months old male in roan, beautiful head, correct bite, beautiful eyes and ears, gentle neck, compact body,
excellent front and hindquarters, good tail, beautiful coat and colour, very promising. Joensuu KV 16.8. Elena

Ruskovaara PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä vankka tilava runko, hyvin
kauniit silmät, ohimoiden tulee täyttyä, tarpeeksi yhdensuuntaiset pään linjat, sopiva eturinta ikään nähden,
tarpeeksi voimakkaat raajojen kulmaukset, voisi liikkua painokkaammin takaa, hyvälaatuinen karvapeite. Eckerö
KV 27.9. Inga Siil, Viro JUN ERI 1 PU4. Very promising nine months old male, beautiful masculine head and
very nice expression, well set ears, excellent neck and topline, well angulated front and rear, compact feet, deep
chest, excellent body, very promising coat, excellent balance and proportions, moves very well, excellent
temperament and attitude. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI 1 PU3 SERT. Excellent
dog, lovely masculine expression, excellent general construction, very well angulated, excellent chest and coat,
excellent movements. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI. Attractive head and
expression, good outline, excellent character, good proportions, shoulders a little straight, good forechest,
excellent presentation. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 4. Balanced dog, very good
head, eye and expression, well set ears, pleasing depth of chest with good heartroom, well borne in substance,
good topline and tailset, well rounded quarters with good second legs, sound on the move.
BENCHMARK MR JACK NICKLAUS Fi Mva 35371/06 s.27.6.2006 i. No Mva PMV-02 Blue Satin Hole In One
e. Benchmark Principle Girl kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso KÄY EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen uros, melko yhteneväiset pään
linjat mutta toivoisin päähän enemmän uroksen leimaa, oikea purenta, sopiva kaulan pituus ja luusto, käpälät
saisivat olla tiiviimmät, hyvä runko ja kulmaukset, hyvä ylälinja, liikkuu hyvin, mukava luonne. Iitti RN 31.5. Lena
Danker KÄY ERI 1 PU1 SERT FI MVA ROP. 2½-vuotias poika jolla hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää,
hyvin kaunis ilme, oikea purenta, hyvä huulilinja, hyvät korvat, hyvät kulmaukset, vahva tiivis runko, hyvä selkä ja
lantio, kokoon sopiva luusto, hyvät käpälät, riittävät reisilihakset, hyvä karvan laatu, liikkuu vauhdikkaasti tasapainoisella askeleella ja erinomaisella draivilla, miellyttävä kokonaisuus. Helsinki KR 25.7. Soile Bister KÄY EH
1. Hyväluustoinen, aavistuksen matalalta vaikuttava pitkärunkoinen uros, toivoisin paremman ilmeen ja
täyttyneemmän kuonon, hyvät kulmaukset ja rintakehä, hieman pitkä lanneosa, hyvä hännän kiinnitys ja asento,
liikkuu hyvin, hyvä karva ja väri, luonne ok. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila VAL ERI 1 PU1 ROP. Erinomainen uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, erittäin hyvä runko, ylälinja ja raajat, erinomainen karva,
tyylikäs ylälinja, erinomaiset liikkeet, miellyttävä käytös. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia VAL
H. Very merry blue roan, well proportioned head and body, would like more size all over and more development
in middle body.
BENCHMARK POETRY IN MOTION C.I.B Fin & Ee & No Mva JV-04 46154/03 s.19.10.2003 i. C.I.B Fin & Ee
Mva EeV-04 Fin Jva Benchmark Corazon e. Fin Mva Benchmark Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VAL ERI 2 PU4. Up to size male with corret body
proportions, very good head and expression, skull to muzzle ratio correct, earset correct, neck and front
assembly correct, good front angulation, topline a little soft, tailset and action correct, movement correct.
Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto VAL ERI 1 PU2. Iloisesti esiintyvä valiouros, kaunis ilmeikäs pää, hyvä
selkä, runko ja rintakehä, oikea-asentoiset hyvin kulmautuneet raajat, joilla liikkuu hyvin. Tampere ER 17.5.
Mikael Tranholm, Tanska VAL ERI 2 PU3. 5½ years old blue roan and tan dog of excellent quality, very nice
outline, well chiselled masculine head, nice neck, excellent shoulder, full forechest, well developed short and
cobby body, excellent croup and tailset, good angulations behind, covers ground well but I would like to see
more energy, well presented. Rauma KR 24.5. Juha Kares VAL ERI 2 PU2. Erinomaisessa kunnossa oleva
hienosti liikkuva komea uros, ilmeikäs hyvä pää, erinomaiset korvat, hyvä kaula ja lapa, sopusuhtainen rintakehä, aavistuksen pitkä lanne jota hieman köyristää liikkeessä, erinomaisesti kulmautunut takaosa, kaunis turkki
ja väri, erinomainen olemus. Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka VAL ERI 1 PU3. Välbalanserad maskulin
helhet, bra proportioner, fint huvud och uttryck, bra hals och överlinje, välvinklad, bra benstomme, rör sig väl.
Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia VAL ERI 2 PU4. Good type, pleasing head, eye and expression,
ok neck and shoulder, good legs and feet, well ribbed body, a little long in loin, adequate angulation, moved ok.
Pori KV 1.8. Hans Boelaars, Alankomaat VAL ERI 2 PU4. Excellent tricolour, plenty of silky coat, pleasing
head, dark eye, correct bite, long low set ears, excellent front, I would prefer to see compact cat feet, a bit too
much angulated behind, strong body, happy character, moves ok.
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Kari Muje AVO 1 (47 pist). Kouvola 9.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 0 (0 pist).
Ruovesi 23.8. Olavi Nurmiranta VOI 3 (29 pist).
BENCHMARK WONDERFUL TIME Lv & Lt Mva Lt & Lv & Ee JMva LvV-08 35143/05 s.15.6.2005 i. C.I.B Fin
& Ee Mva Raccoon's The Wonderboy e. Fin Mva Benchmark Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Helsinki KR 25.7. Soile Bister VAL EH 2. Pienehkö, riittävän vahva, hyvärunkoinen uros jolle
toivoisin paremman pään profiilin, riittävä kaula, olkavarret voisivat olla pidemmät ja viistommat, eturinta voisi
olla täyttyneempi, hyvä runko ja hännän kiinnitys, liikkuessa selkä elää, liikkuu hyvällä askelpituudella.
BETWAY'S ALL ABLAZE 17388/08 s.8.1.2008 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Hard Rock Angel kasv.
Bettiina Mattila
Näyttelyt: Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia NUO EH 3. A shade heavy in head, good eye, nice
front and feet, good neck and shoulders, well shaped quarters, carrying too much weight, sound mover.
BIRCHFIRE HIG HOPES Fin Mva 10332/05 s.18.11.2004 i. Backhills Just For You e. Fin Mva Raccoon’s
Impulsive Lady kasv. Oili ja Kari Mattila

Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki VAL ERI 1 PU2. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä,
täyteläinen pää, hyvä vahva kuono, näyttävä ylälinja etenkin liikkeessä, hyvä eturinta ja hyvin kulmautuneet
raajat, hyvä runko, erittäin hyvät liikkeet, kaunis turkki, käyttäytyy hyvin.
BLACK FANTOM INVARIABLY IN BLACK RKF2225802 s.29.1.2008 i. C.I.B & Fin & Lv & Lt Mva Shavian
Cosa Nostra e. Rapsodia Nochy kasv. Marina Grigorieva, Venäjä
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN ERI 1 PU3 SERT. Male with correct body
proportions, correct topline and tailset, correct head, skull and muzzle ratio and eyeset, correct ear placement,
front angulation could be slightly better, coat correct, movement shows reach and drive.
BLACK LORD I HAVE A DREAM HR13641 s.13.11.2008 i. Black Lord's Joshua e. Gallinagos Ride The
Lightning kasv. Maja Horvat, Kroatia
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI. Solid strong construction, very good
expression, good neck, shoulders are little straight, good topline and tailset, good quarters, a little weak in front,
good ribbing, excellent presentation. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Very cobby
type of dog, good short back and well sprung ribs, pleasing head and eye, good front, legs and feet, good topline
and tailset which he keeps on the move, pleasing bend of stifle, well laid down hocks, moved well, would just
prefer better layback of shoulder.
BLACK VELVET 21978/07 s.9.3.2007 i. Athos Black Petrs e. Norvale Candy Joy kasv. ?
Taipumuskokeet: Pöytyä 29.8. Jarkko Wiklund SPA 1.
BLEPER'S TAKE'S TWO TO TANGO 48588/07 s.21.6.2006 i. Phil Maris Marchello e. C.I.B Pl Ch Pl JCh Eteri
Bleper's kasv. Tatiana Kasjan, Puola
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KÄY H. Hyvä tyyppi ja koko, hieman lyhyt kaula, etuasentoiset lavat, liian kapea edestä ja eturinta puuttuu, kevyt luusto, hyvä vahva tiivis runko, erittäin kaunis
turkki, hyvä luonne, hyvät takakulmaukset ja ylälinja, lyhyet voimattomat liikkeet.
BLUE SATIN KEEP O'BLUE SHADOW 11731/08 s.12.2.2007 i. Bomway Coldplay e. No Mva Blue Satin Great
Shade O'Blue kasv. Aud-Jorun Nysted ja Kjell-Ivar Larsen, Norja
Näyttelyt: Kalajoki RN 2.5. Markku Santamäki AVO EH 2. Sopivan kokoinen, lyhytrunkoinen, muuten hyvä
pää mutta avoimet luomet, riittävä luusto, eturinnan tulisi olla voimakkaampi, kohtalaisen hyvin kulmautuneet
raajat, liikkuu hyvin, käyttäytyy luottavaisesti. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel AVO EH. Maksimikoko,
oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä ala- ja ylälinja, kulmaukset ja liikkeet, hieman löysät silmäluomet,
koira on arka.
Taipumuskokeet: Pyhäntä 27.6. Tiina Karlström SPA 0.
BONNINGDALE SOMETHIN' STUPID 58042/08 s.21.10.2008 i. Fi Mva Great Escape I'm With Stupid e.
Convoy's Forest Flower kasv. Vendela Pento
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN EH. Expression spoilt by large eyes, good
proportions, cow-hocked, short upper arm, shoulders too straight, excellent presentation, movement erratic.
Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Dog with pleasing outline, balanced head with good
depth of muzzle, pleasing firm substance, very good legs and feet, good width in hindquarters, firm topline that
he keeps on the move, would prefer him shorter coupled.
BREEZE RISE EARLY 42226/04 s.13.8.2004 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva
Breeze Sugarbite kasv. Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska AVO H. 4 years old blue dog of good quality, would
like a little more size, nice masculine head, good expression, a little short neck, a little straight in the front, needs
more forechest, short and cobby body, nice croup, would like more knee angulations, nice hocks, would like to
see more energy, a little short step in front, needs more drive, nice coat. Tuusula ER 6.6. Teija PoikolainenDäuber AVO EH 2. Hyvä tyyppi ja koko, vahva urosmainen pää, hieman lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat, hyvät
kyljet, hieman turhan pulskassa kunnossa, hyvä luusto, hyvä turkki, liikkuu hieman leveästi edestä, takaa hyvin,
hyvä luonne. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel AVO EH. Oikeat mittasuhteet, koira saisi olla urosmaisempi, hyvä kaula, ylälinja ja rintakehä, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin. Mustasaari RN 15.8. Marjo
Jaakkola AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, oikeat mittasuhteet,
eturinnan tulisi olla selvempi, hieman lyhyt ja suora olkavarsi, hyvä luusto, hyvin kehittynyt runko, liikkuu
riittävällä askelpituudella, joskin etuaskel saisi olla ulottuvampi, hieman leveät etuliikkeet, miellyttävä luonne.
Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 2 PU3. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen uros, hyvät rungon
mittasuhteet, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja ylälinja, hieman etuasentoiset lavat, erinomainen runko, hyvä takaosa, liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi edestä, hyvä luonne.
Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia AVO ERI 2. Correct size and format, would prefer stronger bone
and stronger head, correct eyes and ears, soft back, correct tailset and carriage, enough developed chest, loose
elbows, typical quarters, angulations and movement.
BREEZE WAY TO FAME Fin & No Jva 38916/05 s.14.7.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Fin
Mva Breeze Tiramisu kasv. Pirjo Lehtonen

Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.5. Kati Huovila VOI 2 (a-3, b-7, c-7, d-9, e-3, f-3 = 32 pist). Hiljaisen hetken ja
rauhoittumisen jälkeen Junnulle näytetään alku minkä haisteltuaan ohjataan jäljelle, osuuden alussa metso ei
häirinnyt koiraa vaan 1. osuus mentiin tarkasti makaukselle pysähtyen, osuuden lopusta alkoi aaltoileva ilmavainuinen työskentely jatkuen kaadolle asti, katkokulma pienen rengastuksen jälkeen takakautta kaartaen, 2.
osuus lenkkejä tehden, makaus ylittäen, kulma ulkokautta kaartaen soikan jälkiä haistellen ja jäljestys ei
edennyt, hukka, makaus pysähtyen, haistellen, 3. kulma oli työläs ja koira haki ilmavainulla jälkeä jälkien seasta,
sitten myöhemmin makaus ohi, kaadolle ilmavainulla, jäi haistelemaan, tuuli ja hajut tänään vaikeuttivat ilmavainuista työtä. Kouvola 17.5. Ilkka Niemi VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Junnu söi alkumakausta, jäljestettiin maavainulla jarrutettuna sopivan reipasta vauhtia, muutoin edettiin aivan jäljen päällä
mutta 2. osuuden alkupuolella poikettiin jäljen sivuun, käytiin pikkutiellä, kahdella oikea-aikaisella kehoituksella
jäljestys jatkui, katkos sujuvasti s-mallisella kaarroksella veretyksen lopusta alkuun osittain jalanjälkiin tukeutuen,
erikätiset muut kulmat hienosti pienellä kaarroksella samalla tavalla kulman mukaan erikätisesti varmistaen,
kolmannella osuudella haisteltiin jäljellä olevia linnun sulkia ja jatkettiin jäljestystä saman tien, kaikki makaukset
merkattiin erittäin selkeästi, Junnu jäi kaadolle, hieno jäljestys. Loppi 24.5. Kati Huovila VOI 1 (a-6, b-11, c-10,
d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Junnu ohjataan jäljelle alkumakauksen haistelemisesta lähtien, työskentely on varmaa ja
jälkitarkkaa alusta loppuun, vain katkokulma teettää töitä veretyksen lopun takana kunnes veri taas haisee
kirsuun, muut kulmat tarkasti, makaukset haistellen tarkasti, yksi vähän huolimattomammin kuin muut, 4. osuus
ilmavainulla ja aaltoillen jäljen päällä, kaatoa haisteli ja kyhnytti päätään sitä vasten, miellyttävää yhteistyötä.
Elimäki 28.6. Paul Vuori VOI 0 (0 pist). Loppi 2.8. Jan-Gunnar Rönnblad VOI 2 (38 pist). Kouvola 9.8. Satu
Savolainen-Pulli VOI 1 (47 pist). Lohja 30.8. Taina Ketola VOI 1 (42 pist). Vihti 13.9. Satu Savolainen-Pulli VOI
2 (30 pist).
BRENTPOOL'S RHYTHM AND BLUES 30731/08 s.28.8.2007 i. Gänserich vom Schloss Hellenstein e. Tripol's
Kemo Sabe kasv. Albert ja Rinja Flokstra, Alankomaat
Näyttelyt: Kotka KV 13.6. Annukka Paloheimo NUO H. Kovin pieni, hieman kevytluustoinen, hyvät mittasuhteet, kaunis ilme, hyvä purenta, runko kesken kehityksen, etukulmaukset hieman niukat, hyvä karva, liikkuu
hyvin, saisi olla maskuliinisempi.
BUBBA 51052/08 s.3.8.2008 i. Fin Jva Bell'mano Giorgio Armani e. Tiias Heart Of Hearts kasv.
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Eeva Rautala PEN 3. Hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen urospentu, hyvä
maskuliininen pää, hyvä silmien väri, hieman runsas kaulanahka, hyvä kaulan pituus, vankka kaula ja runko,
riittävästi kulmautunut, hyvä ylälinja, liikkuu normaalisti, hyvä karvan laatu, eloisa iloinen luonne, kaipaa vielä
esiintymisharjoittelua.
CARRIER ROAD RUNNER 19897/08 s.2.3.2008 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Fin
Mva Carrier Snowstar kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki JUN EH 2. Hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pää, pitkä kaula,
hyvä luusto ja ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja riittävä rinnan syvyys, hyvin kulmautuneet raajat, rungon
tulisi vielä täyttyä, käyttäytyy ja liikkuu hyvin.
CARRIER SECOND WIND Fin & Lt Mva 52070/04 s.30.11.2004 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04
Finemoon Second Sight e. Fin & Lv & Lt Mva Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia VAL ERI 3 PU4. Nice type and proportions, correct type of head,
could have more parallel lines, straight but bit soft topline, very well developed body, correctly angulated, elbows
close enough, forelegs long enough, a bit soft in movements, nice temperament. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi VAL
ERI 1 PU1 VSP. Hyvän tyyppinen, voimakaspäinen uros jolla niukka purenta, syvä pää, turhan paljon kaulanahkaa, kuonon ja kallon linjat eivät yhdensuuntaiset, erinomainen rintakehä, hyvät kulmaukset sekä edessä
että takana, loistava turkin laatu, koira liikkuu pitkällä sivuaskeleella, avoin takaliike, hieman leveä etuliike.
Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia VAL ERI 3. 4 years, very beautiful type, nice head, dentition not
totally scissor bite, good depth of brisket, well angulated, quadratic, nice mover with good tail action.
CARRIER WHEEL OF FORTUNE C.I.B Fin & Ee & Lv Mva BaltV-06 18993/01 s.14.3.2001 i. Fin & Se(n) Mva
Finemoon Unlimited e. Carrier Water Song kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Rauma KR 24.5. Juha Kares VET ERI 1 PU3 ROP-VET. Hienossa kunnossa oleva vahva, samalla
tyylikäs, hienosti liikkuva uros, maskuliininen pää, kallon linjat voisivat olla hivenen paremmat, hyvin kulmautunut
etuosa, hieman löysät kyynärpäät, erinomainen rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, karvan laatu voisi olla
hivenen parempi mutta hyvässä kunnossa, lennokkaat liikkeet vielä tässäkin iässä, komea veteraani joka on
kunniaksi omistajalleen. Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka VET ERI 1 ROP ROP-VET RYP4 BIS1-VET.
Utmärkt kondition, välbalanserat fint huvud, lång hals, bra överlinje, fina vinklar, bra kroppslängd, utmärkta
rörelser. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi VET ERI 1 PU2 VSP-VET. Erinomaiset rungon mittasuhteet omaava
veteraani jolla riittävä luuston vahvuus, melko hyvä pää, tummat silmät, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat,
kaunis ylälinja, hyvä rintakehä, polvikulma voisi olla parempi, koira liikkuu joustavalla askeleella. Turku KR 8.8.
Dario Milosevic, Kroatia VET ERI 1 VSP-VET. Male, 8½ years, very good angulation, typical line of head and
body, correct eyes, ears and tailset, very good moving. Tervakoski KV 30.8. Marjo Jaakkola VET ERI 1 PU3
ROP-VET. 8-vuotias, erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva
luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. Hyvinkää ER 25.10. Pierluigi Buratti, Italia VET
ERI 2. Di buona struttura, corretti rapporti cranio facciali, buon collo, tronco di giusta proporzioni, corretti gli
angoli anteriori e posteriori, movimento laterale sciolto visto daranti e dietro, ineglio il posteriore, mantello

corretto, bene la coda. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia VET ERI 1 ROP-VET. Good shaped
head, well set ears, neat front, nice neck and outline, good shaped quarters, looked and moved well for age.
CLAREMARK BACHELOR BART 44087/06 s.19.8.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV-05
LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KÄY EH 3. Hyvä tyyppi ja koko, hieman kapea pitkähkö
pää, hieman lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat, turhan kapea edestä ja eturinta puuttuu, hyvä runko ja takakulmaukset, kaunis turkki, hyvä luonne, liikkuu hieman kapeasti edestä, muuten hyvin. Kokkola KV 5.7. Laurent
Pichard, Sveitsi KÄY ERI 1 PU3 SERT. Very attractive 3 years old blue roan, proper breed type, scissor bite,
could have little more foreface, excellent eye form and colour, clean neck and shoulders, good body, nice
temperament, proper hindquarters, correct mover. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia KÄY ERI 1. 2
years, excellent type, lovely expression, correct bite, good size, excellent general construction, very well
angulated, excellent movement.
CLAREMARK DUMMY DARLING 52189/06 s.20.10.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV-05
LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Claremark Adorable Moaner kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto AVO ERI 2. Hyvät mittasuhteet omaava sopivan kokoinen uros,
jalo pää jossa oikeat mittasuhteet, hyvä kuiva kaula, vahva selkä, lavat hieman edessä, tiivis runko, oikein
rakentunut takaosa, hyvälaatuinen turkki joka kauniissa kunnossa, liikkuu hyvin sivusta, aavistuksen ahtaasti
edestä ja takaa. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO H. Hyvä tyyppi ja koko, hieman pitkähkö
kauttaaltaan, kapea pää, hieman lyhyt kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman pitkähkö lanneosa,
kokoonsa nähden kevyehkö luusto, erittäin kaunis turkki, hyvä luonne, saisi liikkua paremmin takaa, edestä
hyvin. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia AVO ERI. Pleasing type, would prefer little more strength
in head, lovely neck and shoulder, good legs and feet, a little long in back, moved close behind, would like better
rear quarters. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO EH. 3 years old, good type, I would like
more blocky muzzle, correct bite, very well angulated, I would prefer higher withers, good movement.
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Anne Viitanen AVO 0 (0 pist). Ruovesi 23.8. Olavi Nurmiranta AVO 0 (0
pist).
Luonnetestit: Akaa 3.5. Marco Vuorisalo ja Katri Leikola 0 pist. Koe keskeytetty, ei palaudu kelkalta.
CLAREMARK ELEGANT ETHAN 21057/09 s.13.2.2009 i. C.I.B Ru Mva Alen Ashen Johnny Cake e. Claremark
Dashing Dana kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI 3. 9 months, good type, correct bite, good
brisket and chest, correct general construction, well angulated, good movement.
COCKERGOLD X-PECT THE BEST LvV-09 62999/08 s.10.1.2008 i. Am Ch Ashgrove Brisbane e. Dk Mva
Cockergold Xtra Blue kasv. Lotte Kristensen, Tanska
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen JUN EH 3. 13 kk, tasapainoisesti kehittynyt kaunisryhtinen juniori
jolla sopusuhtainen raajaluusto, hyvin kaunis pitkä pää, varsin hyvät pään ylälinjat, sopiva otsapenger, hyvin
kaunis ilme, hyvät korvat, huulet ja purenta, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja rintakehä täyteläisempi,
hyvä vahva lanne, vahva takaosa ja käpälät, erinomainen karvan laatu, kaunis sivuaskel, oikea luonne, vielä
hieman kapea edestä ja takaa. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN EH. Slightly tall male, also
could be more compact, topline could be more straight, tailset correct, head proportions correct, eyes and earset
correct, upper arm could do with more angulation, coat correct, movement coming and going could be straighter.
Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 2. Little bit big, excellent proportions in head,
neck and body, excellent expression, little bit narrow chest in front and elbows under the body, very stylish, little
bit straight upper arm, too narrow in front in movement and not parallel behind, excellent temperament.
Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia NUO ERI 1 PU2 SERT VACA. 16 months, very masculine in head,
nice expression, good neck and topline, good tailset, well angulated in both ends, little long in loin, good boned,
excellent feet, good coat condition, could move with more drive but has good tail action. Joensuu KV 16.8.
Elena Ruskovaara NUO ERI 1 PU2 SERT CACIB. Hyvin linjakas, harvinaisen ylväästi esiintyvä, hyvä raajaluusto, tyypillinen nuoren koiran rintakehä, eturinta saa täyttyä, kauniit silmät, tarpeeksi yhdensuuntaiset pään
linjat, reilut huulet, keskivoimakkaat kulmaukset, liikkuu erittäin vauhdikkaasti, lennokas askellus, tip-top näyttelykunto, erinomainen karvan laatu. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia NUO ERI 1 VASERT. 2 years,
excellent type, lovely and very important head with nice expression and correct bite, good shoulders, good chest,
very well angulated, excellent coat, excellent movement. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia NUO
ERI 1 PU4 SERT. Nice masculine head, well placed ears, excellent front and feet, good reach of neck, a shade
long in back, good quarters, sound active mover.
COCKETT'S ZEUS S27018/2009 s.13.3.2009 i. All-Good-Thing e. Upsy Daisy's Mysteries kasv. Birgitta Markoff,
Ruotsi
Näyttelyt: Kotka PN 4.10. Reia Leikola-Walden PEN 1 KP VSP-pentu. Hyvin kehittynyt urospentu joka liikkuu
sujuvasti, hyvä pään pituus, otsapenger saa vielä vahvistua ja kuono täyttyä, olkavarsi saisi olla paremmin
kulmautunut ja eturinta täyteläisempi, sopiva kaula ja luusto, hyvin kehittynyt runko mutta hieman pitkä lanneosa,
lupaava turkki ja hyvä luonne. Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 2. 7 months old male, very
good dimensions, nice body shape, shown in very good coat, well presented, although I like his head I would like
more stop, moderate length of neck, level topline, pleasing tailset, I'd like little more upper arm angulation, on the
move is short stepping and a little high front movement, nice drive in hind.

COCKHILL MONEYMAKER Fin & Ee Mva 18403/02 s.16.1.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Cockhill
Graceful Dancer kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi VAL ERI 2 PU3 VACA. Hyvän tyyppinen uros jolla selvä sukupuolileima, hyvät pään linjat, oikea purenta, saisi olla edestä paremmin kulmautunut, hieman ylös kiinnittynyt häntä
joka liikkeessä iloinen, hyvät kulmaukset takana, kaula saisi olla jalompi, sujuvat sivuliikkeet, etuliike hieman
ahdasta.
COCKHILL VALIANT PRINCE 51684/04 s.24.9.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Made In
Heaven kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki AVO ERI 1 PU2 VASERT. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet ja
oikeat linjat, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, vahva runko, käyttäytyy ja liikkuu erittäin hyvin, hyvä turkki.
Kajaani RN 19.4. Lena Danker AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. 4-vuotias urosmainen poika jolla hyvät mittasuhteet, kaunis ilme, hyvät korvat, oikea purenta, hyvä huulilinja, erinomaiset kulmaukset, kaunis selkälinja,
riittävä rintakehä, hyvä luusto, hieman löysä kyynär, erinomainen karvan laatu, liikkuu reippaasti ja hyvällä
askeleella ja asenteella. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta AVO EH 4. Kräftiger Rüde an der oberen
Grössengranze, etwas gröberer maskuliner Kopf, leicht lockere Kehlhaut, gute Hals-Rückenlinie, tiefe Brust,
Haarkleid zu üppig, Rute gut angesetzt, undeutliches Rutenspiel, korrekte Bewegung. Suonenjoki RN 9.8.
Marja Talvitie AVO ERI 2 PU3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvärunkoinen ja hyvin rakentunut 5-vuotias herra,
hieman liikaa löysää kaulanahkaa, hyvin sijoittuneet korvat, hyvä kaula, eturinta ja runko, lantio voisi olla hieman
pidempi, erinomaiset takakulmaukset, seisoo ja liikkuu hieman takakäpälät ulospäin, hyvä karva, käyttäytyy
hyvin. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 3. Excellent type, heavy head where I would
like more stop, excellent angulation, good chest and brisket, excellent coat, excellent movement.
COCKHILL WILD BONFIRE 31304/06 s.27.3.2006 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill Bonfire e. Cockhill
Made In Heaven kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Oulainen RN 3.5. Leila Kärkäs AVO EH 1. Hyvät mittasuhteet omaava uros jolla erittäin kaunisilmeinen pää, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä runko, eturinta ja takaosa, mutta liikkuu erittäin
lyhyellä askeleella, kantaa häntäänsä korkealla, yhdensuuntainen etu- ja takaliike, melko hyvä karvan laatu,
miellyttävä käytös. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia AVO ERI 3. A little bit bigger one with a typical
head and good expression, correct eyes and ears, soft back, short croup, I would prefer better tail carriage,
typical quarters, angulations and movement.
COCKHILL YOGI THE BRISK 33112/05 s.29.4.2005 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Only You
kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto KÄY ERI 2 PU3. Sopivan kokoinen, hyväluustoinen uros,
voimakas pää, hieman karkea kallo-osa, hyvä tiivis runko, vahva selkä, hyvin kulmautuneet takaraajat joissa
hieman ulkokierteisyyttä, liikkuu hyvin sivusta mutta takaa ahtaasti. Kemi KR 12.7. Ritva Raita KÄY EH 1.
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 28.6. Mikko Taipaleenmäki AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 50 pist). Lähtö
rauhallinen ja ohjattu, koira jäljestää kaikki osuudet jälkitarkasti tehden muutamia hyvin pieniä tarkistuksia,
jäljestysvauhti erinomainen, merkkaa makaukset erittäin hyvin, kulmat tarkasti, kaadon nuuhkii ja jää paikoilleen,
erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta vaikka olivat jäljellä ensi kertaa kokeissa. Liminka 2.8. Jukka Välitalo
AVO 1 (43 pist). Pyhäntä 23.8. Juha Junkala VOI 1 (49 pist). Pyhäjärvi 30.8. Heikki Ryynänen VOI 0 (0 pist).
COPPER'S TROLLING STONE S12750/2008 s.6.12.2007 i. Se(n) Mva Westerner Hi-Flyer e. Northworth Under
The Stars kasv. Camilla Östman, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro NUO ERI 1 PU3 VASERT. Masculine male in excellent type and
size, excellent proportions and balance, extremely beautiful head and expression, well set ears, beautiful neck
and topline, correct tailset, well angulated front and rear, deep chest and excellent body, excellent condition,
outstanding coat quality, a bit loose in elbows, excellent movement from the side with very nice carriage and
temperament, very well presented.
CORRALET INDIAN SAVAGE Se & Ar & Uy Mva Ur JMva MV-05 V-09 PVM-09 50121/06 s.27.10.2002 i. MV00 C.I.B A & GB & Hu & E Mva Quettadene Keeping Faith e. Corralet Winther-In-Lonve kasv. Juan Membrado
Polo, Espanja
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden VAL ERI 1 PU1 CACIB VSP. Mittasuhteiltaan erinomainen,
tasapainoisesti rakentunut uros, kaunislinjainen ja kaunisilmeinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoiset
kulmaukset, tilava runko, erittäin sujuvat liikkeet, esitetään upeassa kunnossa. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar,
Slovenia VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP RYP1 BIS4. Excellent type, correct size, very typical male with flowing
movement, correct teeth. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska VAL ERI 1 PU1 ROP BIS1. What a
stunning red champion dog, quality all over, amazing outline, nice free mover, fantastic coat. Helsinki KV 23.5.
Erwin Deutscher, Itävalta VAL ERI 1 PU4. Sehr gutes Gesamtbild, korrekte Länge, typischer Kopf, Rücken,
Winkelungen und Front vorzüglich, Häulen gut bemuskelt, sehr gutes Rutenspiel, harmonisches Gangwerk.
Rauma KR 24.5. Juha Kares VAL ERI 1 PU1 ROP. Näyttävä, hyvin puhutteleva, erinomaisessa kunnossa
oleva, erinomaisella tavalla voimaa ja tyyliä omaava hieno uros, kaunis kuono, kallon linja voisi olla hivenen
parempi, hieno kaula ja lapa, erinomaiset mittasuhteet, hyvä tasapaino etu- ja takaosan välillä, seistessä aivan
ihastuttava kuva, sujuvat liikkeet ja koira kantaa itsensä hienosti, erinomainen karva. Tuusula 6.6. Teija
Poikolainen-Däuber VAL ERI 1 PU1 VSP. Erittäin hyvän tyyppinen, tyylikäs, ryhdikäs, kauniissa turkissa

esitetty valiouros, kaunis pää, erittäin hyvä kaula, kaunis ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä
luusto, vahva runko, kaunis turkki, liikkuu ryhdikkäästi vetävin askelin, hieman heikko eturinta, hyvä luonne.
Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP. Tyylikäs uros, erittäin kaunis ilme, ylälinja
ja rintakehä, hyvin kulmautunut, liikkuu kauniisti. Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia VAL ERI 2 PU4. Male,
8 years old, very good condition, typical correct line with head, body in balance with bone, correct eyes, ears and
tail, very good coat, very strong movement. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka VAL ERI 3 PU4. Correct
head but would prefer slightly better bite and longer ears, correct neck, body, tail and quarters, slightly close
behind in movements. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski VAL ERI 1 PU1 ROP. Beautiful dog, a real
champion, nice standing and moving, elegant, dry and clean construction, efficient in trotting with good reach
and drive, nice tailset and carriage, well angulated, beautiful coat, excellent condition. Eckerö KV 27.9. Inga
Siil, Viro VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP Champion in every inch, full of quality, outstanding body proportions and
balance, extremely beautiful head and expression, well set ears, beautiful neck and topline, correct tailset, very
well balanced angulations, strong bone and compact feet, deep chest, excellent body, outstanding coat quality,
excellent mover from all sides with a lot of power and style, excellent attitude and well presented. Hyvinkää ER
25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia VAL ERI 2 PU 2. Golden dog, masculine head, good width and depth of
muzzle, well angulated front and rear, short low hocks, level topline kept on the move, well set wagging tail,
beautifully presented. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP RYP1.
Excellent type and expression, lovely head, excellent general construction, beautiful coat, excellent movement.
Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia VAL ERI 3 PU3. Nice type, quality masculine head, excellent
front and bone, good neck and shoulders, well balanced, good topline and quarters, sound free mover. Tampere
RN 6.12. Juha Kares VAL ERI 1 PU1 ROP Todella tyylikäs, erittäin linjakas, mittasuhteiltaan täydellinen,
hienossa kunnossa oleva uros, kaunis ilme, erinomainen kaula ja säkä, hyvä rintakehä, sopusuhtaisesti
kulmautunut takaosa, erinomainen karvapeite, ryhdikkäät maatavoittavat liikkeet, todella hieno näyttävä uros.
Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 1 PU1 CACIB V-09 ROP RYP3. Perfect
presentation, excellent head, really stylish movement, just a little wide in front, excellent proportions, classic
outline, really top class. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI 1 PU1 CACIB PMV-09 VSP.
Quality dog of lovely type, balanced head with lovely soft expression and kind eye, good reach of neck, set in
well placed shoulders, best of legs and feet, short cobby body with lovely spring of rib, good topline and tailset,
best of quarters with good width of second leg, coat presented in immaculate condition, soundest of moves with
good reach and drive.
CRAB APPLE’S APPLE THIEF 19861/05 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: Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso KÄY EH. Erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvä pään pituus, pään linjat
voisivat olla yhtenäisemmät, hyvä purenta, hyvä kaula ja luusto, käpälät voisivat olla vieläkin tiiviimmät, hyvä
runko ja etukulmaus, polvikulma voisi olla hieman parempi, ylälinja painuu liikkeessä, liikkuu hyvällä askeleella,
hyvä luonne.
Tottelevaisuuskokeet: Porvoo 18.4. Hannele Pörsti AVO 2 (154 pist). Imatra 7.7. Markku Mäntynen AVO 1
(170 pist). Hamina 4.8. Anne Nokelainen AVO 1 (166 pist). Kouvola 5.9. Anne Nokelainen AVO 2 (159 pist).
Kotka 19.9. Tommi Varis AVO 2 (148,5 pist). Lappeenranta 31.10. Anne Nokelainen AVO 3 (136 pist). Kotka
8.11. Harri Laisi AVO 1 (163 pist) TK2.
CRAB APPLE’S BLUE PHANTOM 19862/05 s.25.2.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Jva
Raccoon’s Hip Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 1 (40 pist).
CRAB APPLE’S COCO POPS 38648/08 s.16.5.2008 i. Fin Jva Bell'mano Giorgio Armani e. Fin Jva Apple Fizz
kasv. Johanna Kääriäinen
Näyttelyt: Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia JUN ERI 2. Correct in type with nice formed head, correct
eyes, ears and bite, excellent topline, excellent angulation, deep chest, correct in movement.
Taipumuskokeet: Elimäki 23.7. Anu Kokkarinen SPA 1.
CRAB APPLE’S MIRACLE MAN 15593/07 s.11.1.2007 i. Mistily's Commander Blue e. Fin Jva Raccoon's Hip
Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 28.6. Mikko Taipaleenmäki AVO 2 (a-5, b-9, c-7, d-10, e-2, f-4 = 37 pist). Lähtö
vauhdikas ja ohjattu, koira jäljestää kaikki osuudet jälkitarkasti, ensimmäisellä osuudella vauhti kostautuu
kulmalla jossa koira ohittaa makauksen ja ajautuu jäljeltä, josta hukka, osoitetaan jälki, koira jatkaa jäljestystä,
toinen kulma tarkasti, makaus merkataan hyvin, kaadolle suoraan joka nuuhkitaan ja jäädään paikoilleen.
CRAWFORD GALEB 26796/06 s.25.3.2006 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Crawford Grand Diva
kasv. Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO EH 2. Gut proportionierter Rüde, der Kopf könnte
noch etwas mehr eleganter und rassetypischer sein, zu spitzliches Fang, Winkelungen könnte noch etwas
besser sein, sehr gute Temperament, gute Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti AVO EH 1.
3½ years old male, black and white, compact male, deep chest, should be stronger in front movement, more
drive, texture of coat should be stronger, excellent bite, nice tight feet, good strong ribs, excellent temperament.
Valkeala RN 8.11. Matti Luoso KÄY EH 3. Hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, toivoisin hieman vahvemman

uroksen pään, oikea purenta, sopiva kaulan pituus, riittävä luusto, hyvät käpälät, hyvä eturinta ja runko, sopivat
kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella mutta taka-askeleessa voisi olla enemmän voimaa, mukava käytös.
Taipumuskokeet: Renko 25.7. Anitta Kauppila SPA 0. Kouvola 6.9. Veli Nurminen SPA 1.
Luonnetestit: Turku 21.5. Jorma Lankinen ja Sirkka Lempinen 156 pist (+166/-10). Toimintakyky +1, terävyys
+1, puolustushalu +1, taisteluhalu -1, hermorakenne +1, temperamentti +3, kovuus +3, luoksepäästävyys +3,
laukauspelottomuus +++.
CRAWFORD SWEET SOPRANO 26800/06 s.29.3.2006 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Crawford
Sweet Chocolate kasv. Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO ERI 2. Correct size, good body proportions, very
expressive head with correct muzzle to skull ratio, correct earset, neck flows well into front assembly which could
be slightly better angulated, topline correct, coat slightly wavy, movement correct, would like to see more tail
action.Laukaa KR 11.7. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 1 PU3 SERT. 3 years old, excellent type, lovely
head with excellent proportions, too much skin in the neck, excellent shoulders, large brisket, short loin, good
size, well angulated, good coat, good movement. Karjaa KR 12.7. Juha Kares AVO H. Tyylikäs, kevytpiirteinen
uros, hyvä pää, kauniit korvat, liian suora etuosa, rintakehä saisi olla voimakkaampi ja eturinta selvempi, hyvä
väri, lyhyehkö lantio ja hieman kapea reisi, karvan laatu voisi olla parempi, liikkeessä voisi olla hieman enemmän
mittaa, kauniisti esitetty. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel AVO ERI. Kaunis pää ja ilme, oikeat mittasuhteet, hyvä kaula, rintakehä ja kulmaukset, liikkuu hyvin, seisoo edestä hieman ahtaasti kääntäen tassuja
hieman ulos.
CUCCIOLANDIA ORO 11218/08 s.19.12.2007 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e.
Cucciolandia Princesstory kasv. Heli Lindholm
Taipumuskokeet: Renko 25.7. Anitta Kauppila SPA 1.
DELICHON BLAZINGFLAME Fi Jva 46981/03 s.2.11.2003 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e. Delichon
Avalanche kasv. Kati Härkönen
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Alf Lindblom VOI 1 (a-5, b-9, c-8, d-10, e-3, f-5 = 40 pist). Nopea opastettu
lähtö, Ali jäljestää ripeästi ja kolme ensimmäistä osuutta melko jälkitarkasti, neljännellä osuudella tarkistukset
lisääntyivät ja muutamat oli melko suuret mutta jatko aina selvitettiin, kahta makausta ohitettiin, yhtä nuuhkittiin
pysähtymättä ja yhtä merkattiin pysähtymällä, ensimmäinen kulma tarkasti, kolmas yhden suuren tarkistuslenkin
avulla, katkos selvitettiin pienten tarkistusten ja jäljentekijöiden jälkiä hyväksi käyttäen, kaadon kohdalla pysähtyi
ja sitä tutkittiin, erinomainen ja hiljainen koiran ja ohjaajan yhteistyö.
DELICHON CHUBBYCLOUD Fi Mva 54297/06 s.14.11.2006 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo
e. Delichon Brambleberry kasv. Kati Härkönen
Näyttelyt: Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen KÄY EH 3. Keskikokoinen uros, maskuliininen pää, normaalit
kulmaukset, eturinnan tulee vahvistua, hyvälaatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, mittasuhteiltaan aavistuksen
matala, terveet liikkeet. Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen uros
jolla hyvä pään pituus ja linjat, otsapenger voisi olla hieman parempi, hyvä purenta, hyvä luusto ja käpälät,
hieman kapea eturinta, hyvä runko ja kulmaukset, liikkuu hyvällä sivuaskeleella mutta edestä ja takaa hieman
ahtaasti, hyvä luonne. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko KÄY ERI 1 PU1 SERT VSP. Kaunis tyyppi, erinomainen
pää, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis hyvä runko, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu
kauttaaltaan hyvin, antaa aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm,
Tanska KÄY EH 1. 2½ years old blue dog of very good quality, well chiselled masculine head, would like a little
more stop, nice neck, good shoulder, a little straight upper arm, I would like more forechest, nice body, compact,
a little sloping loin and low tailset, well angulated behind, moves with good drive, balance disturbed by heavy
coat on the tail, well presented. Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 PU2 SERT. Erittäin hyvän
tyyppinen, hyvät rungon mittasuhteet, erittäin kaunisilmeinen pää, riittävä kaula, hieman lyhyt ja suora olkavarsi,
erittäin hyvä runko ja takaosa, karvapeite ok, vaivaton liikunta. Iitti RN 31.5. Lena Danker KÄY EH 3. 2½vuotias uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat mutta toivoisin kuivemman pään, kaunis ilme, riittävä otsapenger, oikea purenta, paksut hieman lyhyet korvat, erinomaisesti kulmautunut, hyvä rintakehän muoto, hyvä
lanne, riittävät reisilihakset, hyvä luusto, erinomaiset käpälät, oikea karvan laatu, liikkuu hyvällä askelmitalla
mutta putoaa hieman eteen liikkeessä, miellyttävä luonne. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KÄY ERI
2. Hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä tiivis runko, riittävät kulmaukset edestä ja takaa,
hyvä luusto ja turkki, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Hämeenlinna KR 27.6. Anne Livo Buvik, Norja KÄY ERI 1
PU2 VASERT. Utmärkt typ, mycket gott maskulint huvud, utmärkt hals och skulder, utmärkt benstomme med
goda tassar, välutvecklad bröstkorg, korrekt vinklad baksdel, något mjuk i ryggen, rör sig med gott steg och
påskjut, utmärkt päls och temperament. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Good type,
good eye and expression, needs more definition in stop, pleasing neck and shoulder, well ribbed body, good
bone, strong powerful quarters, moved well, in good coat. Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi KÄY ERI 1
PU4 SERT FI MVA. Utmärkt typ, maskulint huvud med trevligt uttryck, utmärkt hals, rygglinje och kors,
välvinklad, välutvecklad kropp, utmärkta ben och tassar, bra pälskvalitet, utmärkta rörelser. Hyvinkää ER 25.10.
Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY H. Blue roan dog, well balanced head, nicely angulated front, wide chest, well
padded feet, needs more muscle, good topline, a little high over loin on the move, moved soundly.
DEMAKIN SNIEGASCOMES 29830/08 s.26.3.2008 i. Asquanne Ghenghis e. Cockhill Young And Proud kasv.
Tiina Nykänen

Näyttelyt: Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki JUN ERI 4. Rungon mittasuhteiltaan hyvin rakentunut,
kohtalaisen hyvä pää jonka tulee vielä kehittyä, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, ikäisekseen hyvä runko,
näyttävä turkki, reippaat liikkeet, käyttäytyy hyvin. Tohmajärvi RN 2.5. Soile Bister JUN H. Sopivan kokoinen,
vahvaluustoinen maskuliininen uros jonka tulisi olla iloisempi ja avoimempi, hieman pitkä otsapenger, hyvä
kuono, hyvät kulmaukset, vielä puutteellinen eturinta, lupaava karva, hieman alas kiinnittynyt häntä, liikkuu takaa
kinnerahtaasti, etuaskel voisi olla pidempi, tarvitsee lisää itseluottamusta. Kemi KR 12.7. Ritva Raita JUN EH 2.
Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel NUO ERI 2. Hyvä rakenne, hyvä ilme, hyvä ylä- ja alalinja, kulmaukset
ja luusto, kääntää hieman takatassuja ulos liikkuessa ja seisoessa.
DREAMFILLA’S BANNANA Fi Mva 30433/08 s.31.12.2006 i. C.I.B Sr & At Mva Victoria’s Yeti Made In Austria
e. Hr Mva Utterly Black Petrs kasv. Leona Juraskova, Tsekki
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. 2-vuotias mittasuhteiltaan miellyttävä
hyvärunkoinen kaunislinjainen nuori uros, urosmainen pää, hieman pyöreät silmät, pään linjat saisivat olla
yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta ja korvat, hyvä etuosa, aavistuksen lyhyt olkavarsi, vahva lanne, erinomainen karvan laatu, liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella, edestä hieman löysästi. Tampere KV 15.3. Ray
Greer, Uusi-Seelanti AVO ERI 4. Gold male of correct size and body proportions, tailset correct, tail action
correct, muzzle to skull proportions correct, correct earset, shoulder angulation slightly steep, very good coat
condition, exhibits good movement. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen AVO ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen
tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kauniit silmät ja korvat, hyvä
kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko ja rintakehä, kaunis turkki, liikkuu erittäin hyvin, hyvä
luonne. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Hyväluustoinen, sopivan kokoinen
punainen uros, hyvä uroksen pää, vahva selkä, sopivasti runkoa, hyvä olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa,
liikkuu hyvin. Pyhäsalmi 19.4. Pirkko Konttinen AVO ERI 2. Erinomainen pää, hyvä kaula, erinomainen runko,
hyvä turkki, liikkuu hyvin. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia AVO ERI 2 PU4. Excellent type with correct
coat, good pigmentation, perfect head, little neck skin, correct format, perfect topline, perfect angulation, flowing
movement, correct teeth. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO EH 3. Hyvä tyyppi ja koko, erittäin
vahva pää, hyvä ilme, turhan paljon löysää kaulanahkaa, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erittäin
vahva luusto, kaunis turkki, hieman tehottomat liikkeet. Kotka KV 13.6. Annukka Paloheimo AVO ERI 1 PU2
VACA. Vankka, hyvärunkoinen, kaunis ilme, hyvä pigmentti, erinomainen lantio, riittävästi kulmautunut edestä,
hyvin takaa, hyvä ylälinja, terveet liikkeet. Tuusula 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia AVO ERI 1 PU2. Good
type, masculine head, just a little overdone in flews, good neck and shoulder, short compact body with good rib,
pleasing quarters, lovely coat and condition, moves soundly. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO 1
PU1 CACIB ROP. Excellent breed type, 2 years old, shown in good condition, classic head with dark eyes, very
good expression, scissor bite, good front, excellent ribcage, correct hindquarters, moves ok. Kouvola KR 22.8.
Laszlo Erdös, Unkari VAL ERI 1 PU1 ROP RYP4. Serh gut proportionierter Rüde mit starker aber typischer
Kopf, korrekte Winkelungen Vorne und Hinten, schöne obere und untere Linie, gute Präsentation, schöne
Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti VAL ERI 1 PU1 ROP. 2½ years old male, very well
constructed, well ribbed body, beautiful head, soft expression, dark eyes, black nose, good nostrils, excellent
length of neck, good laid back shoulder, tight feet, strong topline, holds it in move, excellent drive coming and
going, good coat. Tervakoski KV 30.8. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 PU1 CACIB VSP. Erinomainen tyyppi,
selvästi urosmainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, riittävä eturinta, hyvin kehittynyt runko, hyvä matala
kinner, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu ok. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka VAL ERI
1 PU1 VSP. Nice male, correct head, would prefer slightly longer ears, correct neck, body and tailset but would
like a little bit better tail carriage, correct quarters and movements. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola
VAL ERI 3. Nice compact dog, very efficient in movement with good head, a little excess of skin under the jaw,
good topline, good withers, a little short on legs, nice tailset and carriage, in good condition, friendly, cooperative, nice coat and condition. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia VAL ERI 2 PU2 CACIB. Good
size and format, very nice masculine head, good eyes in size and colour, good ears in set and length, nice neck,
excellent topline, tailset and carriage, well developed chest, good quarters, angulations and movement.
Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia VAL ERI 4. Square golden dog, good proportions, masculine
head, good expression, level topline kept on the move, sound mover, well presented and handled.
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 1.8. Taru Kalkkila SPA 1.
ELMERS GOLDMINE ALBIN MY FRIEND 12169/99 s.17.1.1999 i. Fin Mva Sweetie-Pie Peanut Butter e. Dina
kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen VET EVA. 10-vuotias hyvärunkoinen, hyvässä kunnossa esitetty
veteraaniuros, urosmainen pää jossa oikea pituus ja jossa linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvin
hoidettu purenta, hieman avoimet silmäluomet, vahva kaula ja ylälinja, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut,
riittävästi takaa, hyvin hoidettu hyvän laatuinen karvapeite, mukava luonne, säilyttää ylälinjansa liikkeessä hyvin,
liikkuu mielellään mutta liikkeessä ontuu vasenta etujalkaansa, siksi palkintosija EVA. Vaasa KV 26.4. Miroslav
Zidar, Slovenia VET ERI 1 ROP-VET. Excellent type, good size, correct coat, good pigmentation, enough stop,
somewhat much neckskin, good withers, correct topline, good angulation and development of chest, correct
front, flowing movement, good teeth. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi VET ERI 1 PU4 VASERT VSPVET. Shown in beautiful condition, 10½ years old blue roan, excellent head with soft expression, excellent skull,
bite is ok, short back, clean neck, proper tailset, firm back, correct mover, keeping the strong topline, well
presented. Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro VET ERI 1 VSP-VET. Almost 11 years old, very nice type and size,
masculine and compact with a bit heavy head, good neck, very nice topline and tailset, a bit straight in front and
rear, super condition, excellent coat, moves ok for his age. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia VET

ERI VSP-VET. Correct size and format, typical head in proportion to the body, a bit loose eye lids, correct ears,
typical topline, tailset and carriage, well developed chest, good quarters, angulations and movement, in good
condition for his age.
ELMERS GOLDMINE KARATE-KID Fin Jva 35911/04 s.17.7.2004 i. Flyers After Math e. Janet Bleper's kasv.
Helena Partanen
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen KÄY EH 2. 4-vuotias, oikealuonteinen, hyvärunkoinen uros jolla
oikeat pään mittasuhteet, kuono voisi olla hieman täyteläisempi, tasapurenta, hyvät korvat, vahva kaula, etukulmaukset voisivat olla paremmat ja olkavarret pidemmät, erinomainen rintakehän muoto, vahva lanne, eturinta
voisi olla selvempi, hieman jyrkkä lantio, hyvät takakulmaukset, hyvä karvan laatu mutta hapsutus kihartuvaa,
upea luonne, liikkuu yhdensuuntaisesti mutta liikkeessä saisi olla enemmän pituutta, hyvin esitetty. Turku KV
24.1. Ligita Zake, Latvia KÄY EH 3. Correct type of medium size, nice head with enough parallel lines, excellent
expression, straight enough topline, very well developed body, enough angulations, moves with very short steps
and could have more drive behind, temperament ok. Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen KÄY EH 4. 4-vuotias,
mittasuhteiltaan oikea, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen, urosmainen pää, hieman vaaleat silmät, varsin hyvät
pään linjat, tasapurenta, vahva kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta selvempi, hyvä vahva
takaosa, hyvä karvan laatu, varsin pitkä runkoturkki, oikea luonne, liikkuu reippaasti mutta kovin lyhyt ja korkea
etuaskel. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti KÄY ERI 4. Up to size male with correct body
proportions, correct skull to muzzle ratio, eyes and earset correct, shoulder and front angulation little steep,
topline correct, tailset correct, shows good movement coming and going. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar,
Slovenia KÄY EH 2. Compact with good proportions and good coat, very typical head but with somewhat too
open underlips, correct withers, enough strong back, correct angulations, good moving, correct teeth. Oulainen
RN 3.5. Leila Kärkäs KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen uros jolla saisi olla pidempi kaula, riittävä rintakehä
mutta eturinta puuttuu täysin, hieman takaluisu kallo, muuten hyvä pää, silmät saisivat olla tummemmat, riittävät
etukulmat, hyvä takaosa ja sopiva luusto, turkki hieman pehmeälaatuinen, kantaa häntäänsä hieman korkealla,
liikkuu hyvällä askelpituudella, miellyttävä käytös. Jurva RN 1.8. Markku Santamäki KÄY ERI 1. Sopivan
kokoinen, rungon mittasuhteiltaan hieman rungon korkeutta pidempi, liioittelematon pää, hyvä ylälinja, hyvä
luusto ja runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy hyvin. Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola
KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, eturinta saisi olla selvempi ja
etuosa paremmin kulmautunut, hyvä luusto, hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä matala
kinner, esitetään hyvin, miellyttävä luonne, hieman niukka purenta. Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa Heikkinen
KÄY ERI 2. Vahvarunkoinen ja -luustoinen uros, kallon ja kuonon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat,
kaula saisi olla pitempi ja etuosa paremmin kulmautunut, hyvä takaosa, liikkuu hyvin, runsas turkki, hyvä luonne.
Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia KÄY ERI 1. Correct size and format, typical head with good
expression, correct eyes and ears, good topline, tailset and carriage, a bit straight upper arm, correct hindquarters and angulations, typical movement but with a bit short steps at forequarters. Tampere RN 6.12. Juha
Kares KÄY EH 1. Mittasuhteiltaan ja kooltaan mallikas uros, maskuliininen pää, hyvät laskevat lavat, suora etuosa, sopiva rintakehä ja luusto, hieman tuhti, kauniissa näyttelyturkissa, laatu voisi olla parempi, sujuvat liikkeet
mutta askelmittaa saisi olla enemmän.
ELMERS GOLDMINE QUATRO SPEED 28488/06 s.13.5.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e.
Emmaboda Miracle kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Hyvinkää 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY H. Black dog, well proportioned head, good front
assembly, lacks development in rear of rib, did not settle on the move, happy temperament.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Jukka Kuparinen AVO 2 (a-4a, b-6, c-8, d-11, e-3, f-2 = 34 pist). Ohjattu lähtö,
koira lähtee raivoisasti kiskomaan jälkeä eteenpäin, koira tekee runsaasti tarkistuksia jäljen molemmin puolin ja
yksi tällainen lenkki johtaa hukkaan ensimmäisellä osuudella, kulma löytyi ja makuu merkattiin, toisen osuuden
alussa ollut pelottava juurakko haukuttiin karkuun ja se hetkeksi sekoitti koiran jäljestyksen, pyörteily jatkui koko
loppujäljen mutta kulma löytyi ja makuu osoitettiin, viimeisellä osuudella runsaasti pyörimistä mutta kaadolle
tultiin suoraan ja se kiinnosti, lisää harjoitusta ja kokemusta niin tulokset paranevat. Janakkala 17.5. Aila
Pekkarinen AVO 3 (a-3, b-5, c-5, d-8, e-3, f-3 = 27 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Kero jäljestää innokkaasti, erinomaisesti jarrutettuna 1. osuuden, 1. kulma hyvin makaus merkaten mutta kulman jälkeen harhautuu jäljeltä niin
kauas että joudutaan palauttamaan, 1. hukka, osoitetaan uusi jälki jota jäljestetään tarkasti 2. kulmalle joka
tutkitaan ja jatketaan suoraan 3. osuudelle, jälkitarkkaa ja sopivavauhtista jäljestystä mutta ajautuu tielle ja
palautetaan jäljelle, 2. hukka, osoitetaan jälki ja jäljestetään tarkasti kaadolle jonka nuuhkii, suoritus paranee kun
into hieman tasoittuu. Ruovesi 28.6. Kari Muje AVO 1 (49 pist). Ruovesi 23.8. Heikki Kulo AVO 1 (45 pist).
Tammela 30.8. Pasi Kemppainen VOI 0 (0 pist). Janakkala 6.9. Tuovi Henttu VOI 1 (49 pist).
ELMERS GOLDMINE SAMSAM YES I AM Fi Jva 50772/06 s.19.10.2006 i. Elmers Goldmine Albin My Friend
e. Emmaboda Miracle kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia KÄY EH 4. Strong male over medium size, could have more
parallel lines in head, enough stop, topline straight enough, correct volume of body, enough angulated, could
have better movements behind, correct temperament. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia AVO ERI 3.
Excellent type, compact, enough strong, strong occiput, enough developed withers, correct topline, well
developed chest, good angulation, good in front, flowing movement, good teeth. Seinäjoki KV 24.10. Anna
Brankovic, Serbia AVO EH. Bigger one of correct format, typical head, short ears, would prefer better topline,
straight upper arm, movement is not balanced enough with a bit short steps.

Jäljestämiskokeet: Maalahti 9.5. Kai Ylikoski VOI 0 (0 pist). Robin ohjataan jäljelle jota edetään pyörien ja
lenkkejä sekä pistoja tehden, välillä pysähdytään uimaan, kaikki kulmat selviävät usein lenkein, makuista
merkkasi kolmannen, muut ylitti, toisella ja kolmannella osuudella tuomitaan hukat koska ei edetä, pyöritään
jäljen vieressä ja päällä, selvitään lopuksi kaadolle jota nuoli ja nuuski, kaksi hukkaa ja ajan ylitys johtavat siihen
että koiraa ei palkita, ylimääräiset lenkit ja pyörimiset kun saadaan pois niin tulokset paranevat. Veikkaala 17.5.
Mari Hakola VOI 2 (a-4, b-9, c-8, d-10, e-3, f-3 = 37 pist). Ohjattu lähtö, Robin etenee jäljellä maa- ja ilmavainua
käyttäen, 1. ja 2. osuudella jäljestäminen on tarkkaa ja Robin merkkaa 1. ja 2. makauksen, toisella kulmalla
Robinin ote jäljestämiseen alkaa lipsua, Robin selvittää kulman aluksi pienellä lenkillä mutta palaa takaisin
tekemään tarkistuslenkkejä ja jatkaa määrätietoisesti jäljeltä poispäin, tuomitaan hukka ja koira palautetaan
jäljelle, 3. makaukselle Robin hidastaa, katkokulman selvittää rengastaen, 4. makauksen Robin merkkaa hyvin,
kaadon omistaa nuuhkien, parivaljakko etenee jäljellä sopivaa vauhtia ja äänettömästi. Maalahti 27.5. Torsten
Lerstrand VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Startade ivrigt, startade med markviltring, 1-sträckan
några småa kontroller, förbi legan utan att markera, vinkeln som var hoppet klarades av med rundningar, 2sträcken bra, markerar legan, vinkeln liten kontroll, 3 & 4 sträckan med en liten kontroll på sidorna, vinkeln
rundades några gånger innan den fortsatte på 4-sträckan, fram till klöven som den stannade vid. Maalahti 1.8.
Jarmo Nummijärvi VOI 2 (34 pist). Uusikaarlepyy 2.8. Juha Junkala VOI 2 (38 pist). Närpiö 30.8. Jarmo
Nummijärvi VOI 1 (49 pist). Mustasaari 13.9. Torsten Lenstrand VOI 1 (46 pist).
ELMERS GOLDMINE TIP TOP MAN 20752/07 s.14.3.2007 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Janet Bleper’s kasv.
Helena Partanen
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen NUO EH 1. Mittasuhteiltaan miellyttävä 22-kuukautinen uros jolla
sopusuhtainen raajaluusto, hyvin kaunisilmeinen uroksen pää, joskin ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaiset, hyvä
purenta ja huulet, kaunis kaula, hyvä pitkä rintakehä, vahva lanne, kyynärpäät saavat tiivistyä, etukulmaukset
saisivat olla paremmat, vahvat käpälät, erinomainen karvan laatu, liikkuu takaa hieman löysästi, etuaskel jää
kovin lyhyeksi, mukava luonne. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO EH. Slightly tall dog, could
be more cobby, tailset correct, very good head and expression, earset correct, shoulder and upper arm
angulation slightly steep, needs forechest development, topline could be more level, movement good. Oulainen
RN 3.5. Leila Kärkäs AVO EH 2. Hieman pitkärunkoinen uros jolla saisi olla parempi sukupuolileima, otsapenger saisi olla selväpiirteisempi, muuten hyvä pään malli, hyvä raajarakenne ja kokoon sopiva luusto, hieman
lyhyt lantio, liikkuu hyvällä askelpituudella, karvapeite hieman pehmeää, miellyttävä rauhallinen käytös. Kokkola
KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 4. Excellent breed type, 2 years old blue roan, correct head, clean
neck and shoulders, ribcage ok for age, proper tailset, nice coat texture, pretty picture, excellent head carriage,
moves ok but could carry a stronger topline. Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro AVO ERI 2. Masculine male in
excellent type, extremely beautiful head, very nice neck, a bit soft and long in topline, correct tailset, well
angulated, deep chest, excellent body, strong bone and compact feet, outstanding coat quality, moves very well
with a very good step and powerful drive, lovely temperament.
EMBA’S CARLOS STAY WITH ME 29143/08 s.29.10.2007 i. Vignett's King Of Chocolate e. Elmers Goldmine
Mums Karamell kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen JUN ERI 1 PU3 VASERT. 1-vuotias hyvin miellyttävä juniori jolla
ikäisekseen hyvä rungon tilavuus, erinomainen raajaluusto, kaunisilmeinen uroksen pää, oikea päälinja, huulet ja
purenta, etukulmaukset voisivat olla paremmat, kääntää etukäpäliä ulospäin, pitkä rintakehä, vahva lanneosa,
hyvät kulmaukset, erinomainen karvan laatu, liikkuu erinomaisella askelpituudella ja oikealla asenteella kantaen
ylälinjansa kauniisti. Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen JUN ERI 1 PU3 VASERT. 15 kk, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen juniori joka hyvin rakentunut, tasapainoisesti kehittynyt, kaunislinjainen ja kaunisilmeinen urosmainen
pää, hyvät pään ylälinjat, korvat, huulet ja purenta, hieman pitkä lanneosa, erinomainen karvan laatu, tyypillinen
luonne, liikkuu erinomaisella askelpituudella ja mielellään. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN
EVA. Male of slightly long proportions, topline could be more level, tailset correct, excellent head proportions,
expression, eyes and ears, front angulation could be better, appeared to be slightly lame in rear and movement
could not be assessed. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia JUN ERI 3. Excellent type, compact, enough
strong, good pigment, correct coat, perfect head, good topline, perfect angulation, correct chest, correct front,
flowing movement, correct bite. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto NUO EH 2. Luustoltaan ja kooltaan
sopiva nuori mies, hyvä pää ja ilme, selässä pehmeyttä, pitkä lanneosa, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu
hyvin takaa mutta löysästi edestä, oikea karvan laatu. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen NUO ERI 1. Erinomaista
tyyppiä oleva miellyttäväpäinen ja miellyttäväilmeinen uros jolla hyvä luusto, erinomainen luonne, hyvä runko,
hyvä turkki, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, esitetään hyvin, hieman kapea eturinta.
Jurva RN 1.8. Markku Santamäki NUO ERI 1 PU3. Sopivan kokoinen, korkeuttaan pidempi, hieman kevyt pää,
voisi olla voimakkaampi, hyvä runko ja raajat, erinomaiset liikkeet, riittävän avoin edestä ja takaa, upea takaaskel, käyttäytyy hyvin. Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 PU3. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja
ilme, sopiva kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, sopiva luusto, hyvä runko,
tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu erittäin hyvällä askeleella. Kauhava (Härmä) RN 29.8. Annaliisa Heikkinen
NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Hyvin kauniisti liikkuva, iloisesti esiintyvä uros jolla hyvä pää, kaula voisi olla
hieman pitempi, erinomainen etuosa, vankka runko joka saisi olla lyhyempi, hyvä takaosa, erinomainen karvapeite. Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro NUO ERI 2. Masculine and very compact male, beautiful masculine head
and expression, very nice neck and topline, very well angulated in front and rear, deep chest, excellent body,
correct coat quality, moves extremely well from all sides, he's just a little bit long in body, lovely temperament.

EMBA’S MR BLACK MAGIC BOY S61615/2005 s.19.9.2005 i. Emba's Mr Oboy Chocolate e. Vignett's Moon
Spirit kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro AVO H. Masculine male, beautiful head, eyes should be darker, well
set ears, excellent neck and topline, needs more angulations, chest could be deeper, excellent body, very good
coat quality, very nice temperament, he's too narrow in front and too weak in hocks on the move, good
movement from the side, nicely presented.
EMBA’S MR RICKY MARTIN S12260/2009 s.2.1.2009 i. Se(n) & De Ch Vignett's Masterpiece e. Merazure
Golden Tan Echo kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro PEN 1 KP ROP-pentu. 8½ months, very promising male puppy,
excellent head and expression, very nice neck and topline, correct tailset, very well angulated in front and rear,
very well developed, strong and compact, very promising coat, moves very well, especially for the age, happy
temperament, nice attitude.
EMBA’S MR SHINING ROMEO 39785/04 s.21.5.2004 i. C.I.B Fin & Dk & Se(n) Mva Backhills Garibaldi e.
Emba's Miss Rosa Munda kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Kauhava (Härmä) 29.8. Annaliisa Heikkinen KÄY H. Kookas, raskas ja liian pitkärunkoinen, kuonon
ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, vankka
runko, lanneosa saisi olla lyhyempi, liikkuu löysästi edestä, hyvä turkin laatu, hyvä luonne.
EMMABODA CANDYMAN 44164/03 s.19.10.2003 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga
Kilponen
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 11.7. Mervi Jakkila SPA 0. Uusikaarlepyy 1.8. Taru Kalkkila SPA 0.
EMMABODA ELBAJON 34252/06 s.8.6.2006 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda Catwalk kasv. Aga Kilponen
Näyttelyt: Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto AVO ERI 1. Kauniisti esiintyvä golden uros, hyvä pää, pitkä
kaula, vahva selkä, tilava rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kauniit pitkät liikkeet, hieman pehmeä
turkki.
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 11.7. Mervi Jakkila SPA 1.
FENBROOK AIN’T NO OTHER C.I.B. Fin & Ee Mva 43908/06 s.2.8.2006 i. N Mva Travis Vital Spark e. Fin &
Ee Mva Manaca’s Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP. Erinomaista tyyppiä edustava uros jolla
kaunis pää ja ilme, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, hyvin asettunut häntä joka heiluu
koko ajan, hyvä turkin laatu, sujuvat vaivattomat liikkeet. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VAL ERI
1 PU1 CACIB VSP. Up to size male with good body proportions, expression excellent, correct muzzle to skull
ratio, very good earset and length, very good neck flowing into very good front assembly, coat very good, tailset
and action correct, hindquarters are strong, far reaching and powerful movement. Lappeenranta KV 11.4.
Anatoli Zhuk, Venäjä VAL ERI 3. Very good proportions in head, neck and body, nice head, excellent
expression, little bit long loin, little bit short and straight upper arm, movements are very light, little bit not parallel
and high step in front, excellent temperament, dog needs still ring training. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar,
Slovenia VAL ERI 2. Strong, compact, correct coat with good pigment, good format, strong but typical head,
enough strong back, somewhat long in croup, correct angulation, good in front, enough of a free mover, correct
teeth. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä VAL ERI 1. Good type, sound dog, would like more
compact and balanced, very nice head, excellent expression, excellent colour in eyes, excellent front angulations
but he has too long rear legs, excellent coat and colour. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia VAL ERI 1
PU1 ROP RYP2. Excellent type, very nice head, beautiful neck with short topline, very strong angulation, strong
deep chest, very healthy and excellent coat condition, excellent eyes, ears and bite, excellent mover. Tuusula
ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VAL ERI 2 PU2. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, vahva kaunis uroksen pää,
hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, kaunis turkki, hyvä tiivis runko joskin voisi
olla aavistuksen lyhyempi lanneosa, esiintyy ja liikkuu hyvin. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia
VAL ERI 1 PU1 ROP. Good type, masculine head of good shape, good neck and shoulder, lovely legs and feet,
well ribbed body, would just prefer shorter in back, lovely angulation, excellent coat and condition, moves
soundly with drive. Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi VAL ERI 1 PU3. Champion väl värdig sin titel,
maskulint huvud, utmärkt hals och rygglinje, utmärkta vinklar, välutvecklad kropp, utmärkta ben och tassar,
utmärkta rörelser, utmärkt päls. Laukaa KR 11.7. Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 2 PU2. Excellent type, nice
expression, good neck and shoulders, I'd like larger brisket, excellent thorace and topline, very well angulated,
excellent coat, typical movement. Karjaa KR 12.7. Juha Kares VAL ERI 1 PU2. Tyylikäs, näyttävä, hienossa
kunnossa oleva komea uros, täyteläinen hyvä kuono-osa, hyvä kaula, hieman suora etuosa, hyvä luusto, erinomainen rintakehä, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, hyvä väri, erinomainen karvapeite, pyöristää hieman
pyllyään, temperamenttiset liikkeet. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VAL ERI 2. Very
attractive blue roan, strong masculine head, excellent neck and shoulders, strong body, a bit over angulated
behind, moves with temperament, beautiful coat and condition. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti
VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP RYP1. Almost 3 years, nice expression, good dark eye, well placed ears, good
dentition, nice neck into good strong back, well let-down in the chest, angulations front and rear are good, moves
very well. Helsinki KR 25.7. Soile Bister VAL ERI 1 PU2. Sopivan kokoinen, vahva maskuliininen uros jolla
hieman pitkä kaula, vahva kallo, hyvä kuono, ilme voisi olla lempeämpi, hyvät olkavarret, voimakkaat
takakulmaukset, hyvä runko, kaunis väri, hyvä karvan laatu, varsin hyvä ylälinja, liikkuu hyvin, saisi olla iloisempi.

Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta VAL ERI 2. Mittelgrosser Rüde, längerer Körper, korrekter gut
proportionierte maskuliner Kopf, etwas lockere Kehlhaut, korrekte Behänge, Hals könnte etwas kräftiger sein,
längerer gut bemuskelter Lendenpartie, gut gewinkelt, teppiges Haarkleid, undeutliches Rutenspiel. Turku KR
8.8. Dario Milosevic, Kroatia VAL ERI 1 PU1 ROP. 3 years old male, very strong and masculine with correct
head, body and bone, good eyes and ears, good angulations front and back, good tailset and coat, very good
moving. Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos, Unkari VAL ERI 1 PU1 VSP. Beautiful 2 years old blue roan male
with excellent presentation, very good movement, well proportioned masculine head, good eyes and ears, well
muscled body with perfect topline, good fore- and hindquarters, beautiful colour and coat, excellent roaming.
Joensuu KV 16.8. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 PU1 ROP. Erinomaisessa näyttelykunnossa esitetty tyylikäs
mallikas uros, selvä sukupuolileima, tarpeeksi tilava runko, hyvin miellyttäväilmeinen pää, sopiva otsapenger,
tarpeeksi yhdensuuntaiset pään linjat, eturinta saisi olla täydempi, hyvin kootut käpälät, näyttävä etenevä ravi,
hyvä askelpituus, oikea show-asenne. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari VAL ERI 2 PU2. Eleganter
Rüde, etwas zu lange Körper, mittelguter Kopfqualität, korrekte Winkelungen Vorne und Hinten, schöne obere
und untere Linie, gute Präsentation, schöne Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti VAL ERI 2
PU2. 3 years old, well constructed male, balanced head, nice expression, dark eyes, good nostrils, sweet
expression, good length of neck and well laid shoulder, level topline, good rear angulation, moves with very
strong drive coming and going. Tervakoski KV 30.8. Marjo Jaakkola VAL ERI 2 PU2. Erinomainen tyyppi,
selvästi urosmainen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, vahva runko, hyvä eturinta ja luusto, tasapainoisesti
kulmautunut, liikkuu hyvällä askelpituudella. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski VAL ERI 2. Very nice
champion with good head, a little long body, good topline, nice chest, well angulated front and rear, bright deep
chest, good tailset, parallel movement, nice and efficient trot with good reach and drive, beautiful coat, nice
coloration, friendly. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia VAL ERI 1 PU1 ROP. Good size and format,
beautiful masculine head with so typical expression, good eye shape and colour, very good ears in set on and
length, elegant neck, excellent topline, tailset and carriage, well developed chest, very good quarters and
angulations, sound movement, typical coat, colour and temperament. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, IsoBritannia VAL ERI 1 PU1 ROP. Masculine blue roan dog, nicely made with plenty of rib, enough width,
masculine head, tight dark eyes, well balanced and muscled, kept good topline on move, good reach and drive,
carried himself well. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 3. Excellent dog for his typy head,
excellent general construction, coat and presentation, excellent movements. Turku KV 29.11. Marion Spavin,
Iso-Britannia VAL ERI 2 PU2. Lovely head and eye, well set ears, good front and feet, strong bone, nice neck
and topline, good bend of stifle, good coat, sound active mover. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, IsoBritannia VAL ERI 4. A little overdone in head, super presentation, good proportions, good shoulders, a little
straight in upper arm, very good quarters, excellent ribs, good bone and feet, stylish, sound with excellent
sidegait. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI 3. Lovely type of dog with excellent
substance, lovely head and expression, strong muscular neck set in well placed shoulders, lovely legs and feet,
well sprung ribs with good depth of body throughout, well rounded quarters with good bend of stifle, in super coat
condition, moved soundly.
Jäljestämiskokeet: Espoo 4.10. Alf Lindblom AVO 2 (36 pist).
FINEMOON SIR OLIVER 44353/02 s.4.10.2002 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva EeV-01
V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. C.I.B Fin & Lt Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO EH. Correct size male with correct body
proportions, skull to muzzle proportions correct, correct earset and eyes, front angulation slightly steep, requires
more forechest development, topline could be more level, coat correct, movement correct. Tuusula ER 6.6.
Teija Poikolainen-Däuber AVO H. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, tosin hieman kevyehkö kuono-osa, hieman
lyhyehkö kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takaa, hvyä vahva runko, joskin lanneosa voisi olla lyhyempi, hyvä
ylälinja, kaunis turkki, liikkuu sivuttain, hyvä luonne. Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi AVO EH 4.
Maskulint huvud med trevligt uttryck, tillräcklig hals, bra rygglinje, något knappt vinklad fram, vilket ger något
stela frontrörelser, välutvecklad kropp, tillräckliga vinklar bak, rör sig för övrigt ok.
FINNSTONE'S CAREER OF GOLD 10283/04 s.23.10.2003 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru Mva EeV-06
Vitahotellets Aragon e. Margate Take Your Pick kasv. Pia Heikkinen
Näyttelyt: Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila AVO ERI. Kaunis uros, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, erittäin
hyvä kaula, sopusuhtainen runko, hyvä luusto, hyvät kulmaukset takana, karva ei aivan parhaimmillaan, liikkuu
riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso AVO H. Hyvän tyyppinen ja kokoinen
vahvarakenteinen uros, voimakas pään malli jossa yhtenäiset linjat ja hyvä pituus, oikea purenta, sopiva kaulan
pituus, hyvä luusto ja käpälät, voimakas runko, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvällä taka-askeleella mutta edestä
hieman jäykästi, karvapeite ei kunnossa, laadultaan vaikuttaa turhan kiharalta, hyvä käytös.
FLYERS ADJUTANT 32035/05 s.9.3.2005 i. Flyers Tan Roamer e. Flyers Golden Gigi kasv. Paula Saarinen
Jäljestämiskokeet: Orimattila 7.6. Matti Airomies AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-9, e-3, f-4 = 42 pist). Heti alkumakuulta ohjaajalla on Rambossa pitelemistä, meno on maavainuisella koiralla jälkitarkkaa poikkeuksena
loppuosuuden jyrkän kalliorinteen kiertolenkki, vähää ennen 1. kulmaa pieni puunrungon kiertäminen vei
suoraan 2. osuudelle, malttamattomuus vei veronsa, läheinen makuu jäi havaitsematta ja osoittamatta, toisella
oli aikaa tutkia, kaatokäytös oli jatkoa muulle innolle.
FLASHDANCE CRAZY IN LOVE Se Jva S30416/2005 s.26.3.2005 i. D & VDH & Dk & Se(n) Mva PMV-03
KBHV-04 SV-05 Midnight Train vom Rauhen Holz e. Backhills Esther Williams kasv. Susanne Berggren, Ruotsi

Näyttelyt: Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro AVO ERI 1. Big and strong masculine male of outstanding quality,
beautiful masculine head and expression, excellent body proportions and balance, excellent neck, topline and
tailset, very well angulated, deep chest and excellent body overall, beautiful coat, outstanding mover from all
sides, excellent temperament and presentation.
FLYERS INDIE TAN 35931/06 s.21.4.2006 i. Flyers Tan Legacy e. Flyers Yes I’m Tan kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Rauma KR 24.5. Juha Kares AVO H. Turhan varautunut, ylväs hyvin liikkuva uros, kuono-osa voisi
olla hieman täyteläisempi, hyvät kallon linjat, turhan etuasentoiset lavat, sopiva rintakehä, turhan pitkä lanne,
hyvin kulmautunut takaosa, toistuva murina pöydällä määrää palkinnon, hyvä väri.
FLYERS KICK BACK Fin Mva 33982/03 s.11.4.2003 i. No & Se(n) Mva Caperhill Missing Link e. Flyers All
Right kasv. Paula Saarinen
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Anne Viitanen AVO 3 (24 pist).
FLYERS KING OF RUM 45208/07 s.1.4.2007 i. Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 Corralet Indian-Savage
e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 1. Strong powerful male, strong head, could have more
parallel lines, correct neck and topline, broad body, enough angulation in front, excellent behind, moves well but
could have more temperament. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia AVO ERI 1 PU4. Correct type and
size, a little short head compared to body but with very nice expression, correct bite, medium strong angulations,
deep chest and solid coat condition, good movement. Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia AVO ERI 4. 2
years old male, correct line of head and body, good angulations, good eyes and ears, I'd like more closed in front
paws, good moving. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO EH 1. Eleganter Rüde mit sehr gute
Knochen, zu viel Haut im Kopf, schöne obere und untere Linie, gut präsentiert, gute Bewegung.
FLYERS KING OF WHISKY 45207/07 s.1.4.2007 i. Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 Corralet IndianSavage e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO EH 3. Well boned golden dog, nice in profile,
well proportioned head, would like more development in second thigh which would improve rear movement,
slight tooth fault. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia AVO ERI 1 VASERT. Lovely shaped head,
well placed ears, excellent front, feet and bone, nice neck and outline, good turn of stifle, very sound mover, a
little bit uneasy.
FLYERS ON THE ROCKS 54956/07 s.10.6.2007 i. Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 Corralet IndianSavage e. Flyers Baby Doll kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 3 PU4. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen uros,
kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja kuono täyteläisempi silmien alta, hyvä kaula, hyvä
vahva selkä, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta voimakkaampi, hyvä runko, seistessä hieman
pihtikinttuinen, saisi liikkua pitemmällä askeleella, kaunis ryhti, oikea turkin laatu.
FLYERS PROUD TO BE ME Ee JMva 14051/04 s.30.7.2003 i. No & Se(n) Mva Caperhill Missing Link e.
Leavenworth None The Less kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 1. Correct type and balance, head elegant enough,
good neck and topline, very well developed body, excellent angulation in front, a bit poorer behind, could have
better colour, correct temperament.
FLYERS YIPPO TAN 51876/04 s.7.9.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Flyers Fanny Tan kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti KÄY ERI 3. Up to size male with correct body
proportions, muzzle slightly long, correct eye placement and earset, correct front assembly angles, good topline,
correct tailset, correct movement. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 2. Very good
proportions in head, neck and body, little bit long loin, correct expession, narrow chest in front, little bit steep
croup and bit arched topline in movement, excellent temperament, movements enough light, too narrow and not
parallel in front.
Tottelevaisuuskokeet: Lahti 1.11. Markku Santamäki ALO 1 (174 pist).
FLYERS ZIM BEAN Fin Mva 33797/05 s.26.2.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia VAL ERI 2 PU3 VACA. Correct type and balance, nice head,
could have more parallel lines, excellent expression, excellent topline, correct volume of body, enough
angulations in front, excellent behind, moves with a bit short steps, enough drive behind, ok temperament.
Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VAL ERI 4. Correctly sized gold dog with correct body
proportions, muzzle to skull proportions correct, ears are correct, correctly set, upper arm and shoulder
angulation slightly steep, would like to see slightly more chest development, good topline, very good coat, very
good tailset, strong hindquarters, very good movement. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska VAL ERI
3. 4 years old red champion dog of excellent quality, nice outline, masculine head, good neck, a little straight in
the front, good forechest, excellently short and cobby, very well developed body, nice croup, good knee and
hock angulation, moves with good energy, short step in front, nice temperament, well presented. Pori KV 1.8.

Hans Boelaars, Alankomaat VAL ERI 1 PU1 CACIB VSP. True champion quality solid red, plenty of silky coat,
wonderful head, excellent front and rear, short compact body, moves very correctly. Hyvinkää ER 25.10. Jean
Gilmour, Iso-Britannia VAL EH. Masculine red with well proportioned head, good upper arm, well boned, would
like slightly more layback of shoulder, a little heavy on outside of shoulders, good bend of stifle, short low hock,
trimming on rear feathering made him look narrow, moved soundly. Turku KV 29.11. Marion Spavin, IsoBritannia VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP. Quality, well shaped head, well set ears, good front and feet, nice reach
of neck, compact firm body, good quarters, very sound free mover. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, IsoBritannia VAL ERI 2 PU3. Fabulous head with melting expression, super character, excellent outline maintained
on the move, very good rear assembly, good ribs, good shoulders, upper arm a little short and straight, stylish
movement but enough forward reach. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI 2 PU2 VACA.
Lovely type of dog, best of heads with good dark eye and soft expression, well set ears, very clean over the neck
and shoulders, best of legs and feet, short compact body with good depth throughout, correct topline and tailset,
good bend of stifle, very sound on the move.
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Anne Viitanen AVO 0 (0 pist).
FRANCINI’S CLAMORE 25727/09 s.10.10.2008 i. Francini’s More Than My Love e. It Mva Francini’s Birbantella
kasv. Angela Francini, Italia
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN EH 3. Nicely proportioned golden male, good
angulation, nice tailset, happy temperament, moves soundly.
FRANCINI’S PENSIEROSTUPENDO Fin & Lv & Ee Mva 18546/04 s.10.7.2003 i. Francini’s Give Me Some e.
Francini’s Liquirizia kasv. Angela Francini, Italia
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VAL ERI 3. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, erittäin
kaunis ilme, hyvä pitkä kaula, hyvät kulmaukset, hyvä tiivis runko, kaunis turkki ja ylälinja, sopusuhtainen luusto,
liikkuu hyvin. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL EH. Erratic movement, unhappy today,
nice outline, nice presentation, long crusted neck, straight shoulders.
FROSTWORK’S AVALANCHE Fin & Se(n) & No Mva S Jva PMJV-03 S11079/2003 s.12.12.2002 i. D & VDH
& Dk & Se(n) Mva PMV-03 KBHV-04 SV-05 Midnight Train vom Rauhen Holz e. Se(n) & No Mva Emba's Miss
Money Penny kasv. Anna ja Stefan Wikström, Ruotsi
Näyttelyt: Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP. Nice type, good head,
excellent earset, elegant neck, strong topline and good tailset, correct angulations overall, deep breast, well
ribbed, correct bones, very sound mover with correct tail action.
FROSTY MORNING’S CAOLAN 28537/04 s.12.5.2004 i. V-99 Northworth Trip Hammer e. Frosty Morning’s
Arnamentia kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO H. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, lyhyt kaula,
riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä luusto, vahva hieman pitkähkö runko, hieman turhan paljon kihartuva
turkki, hieman tehottomat liikkeet, hyvä luonne.
GALLINAGOS STILL LOVIN' YOU 29924/08 s.2.2.2007 i. C.I.B Los Ombues Forever-Incognito e. Ch
Gallinagos Loosing My Religion kasv. kennel Gallinagos, Serbia
Näyttelyt: Lapua RN 9.5. Markku Santamäki AVO EH 1. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä,
täyteläinen hyvä pää, voimakas eturinta, lavat saisivat olla viistommat, hyvä luusto ja käpälät, korkea häntä
liikkeessä. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO EH 4. Hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää ja ilme, hyvä
kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis lyhyt runko, vahva luusto, turhan matalalle kiinnittynyt häntä
jonka kantaa turhan pystyssä, hyvä luusto, kaunis turkki, hyvä luonne, saisi liikkua tehokkaammin.
GENTLEMAN VOM ROSENHOF 29661/08 s.23.9.2007 i. Emil z Kosickej e. Cona vom Rosenhof kasv. Perhe
Röhre, Saksa
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta JUN H. Hyvän tyyppinen, vielä ilmava ja kapearunkoinen nuori
uros, hyvä pään malli, riittävä kaula, pystyt lavat ja suora olkavarsi, erittäin kapea edestä, kyljet saisivat
kaareutua paremmin, lyhyt ja jyrkkä lantio, hyvä luusto, hyvä karvapeite, liikkuu takaa töpöttävästi ja kovin
lyhyellä askeleella, hyvä luonne. Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen,
selvästi urosmainen, hyvä pää ja ilme, sopiva kaula, hyvä ylälinja, eturinnan tulee vielä kehittyä, ikäisekseen
riittävä runko, kohtalaisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella. Oulainen RN 3.5. Leila Kärkäs NUO
EH 1. Hyvät mittasuhteet omaava, erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvä pään voimakkuus ja kauniit silmät, korkea
otsapenger, vielä hieman kapea edestä, kovin niukasti kulmautunut etuosa, turhan laskeva ylälinja, hyvä takaosa, hyvä takaliike, etuaskeleessa saisi olla enemmän ulottuvuutta, hyvä karva, erinomainen luonne. Kokkola
KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi NUO ERI 1. At the upper size limit, 21 months old tricolour, correct head,
clean neck and shoulders, proper bite, ribcage ok for the age, could have little stronger bone, proper tailset,
slightly narrow behind, nice temperament, well presented.
Taipumuskokeet: Pyhäntä 8.8. Juha Karlström SPA 0.
GOLDBIRD’S CUPIDO 45613/06 s.6.8.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique kasv.
Sinikka Granström
Näyttelyt: Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta AVO ERI 2. Elegant in Typ, schöner Kopf, sehr gute
Ohrenlänge, Rücken gerade, sehr gute Vorbrust, Körper kräftigt, Winkelungen vorzüglich, sehr gutes Rutenspiel,

Bewegung frei, gutes Wesen. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen kompakti
uros, hyvä pään malli ja ilme, vahva kaula, tasapainoisest kulmaukset, hyvä rintakehä, sopusuhtainen luusto,
hyvä karvapeite, liikkuu hieman lyhyellä askeleella ja kovin leveästi edestä, oikea luonne. Tuusula KR 4.7. John
Thirlwell, Iso-Britannia AVO ERI. Good type, lovely head, eye and expression, heavy over the shoulders which
made him go wide in front, good ribs, good quarters, lovely coat. Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi
AVO ERI 2. Maskulint huvud med trevligt uttryck, utmärkt hals och rygglinje, välvinklad fram och bak, välutvecklad kropp, utmärkta ben och tassar, utmärkta rörelser, visas i något högt hull. Tampere RN 6.12. Juha
Kares AVO EH 3. Mittasuhteiltaan ja kooltaan laadukas uros, riittävän voimakas pää, kuono-osa voisi olla
aavistuksen täyteläisempi, riittävä kaula, turhan etuasentoiset lavat, suorahko olkavarsi, hyvä rintakehä, hyvin
kulmautunut takaosa, erinomainen karvan laatu, liikkuu sivulta hyvin, edestä turhan löysästi.
GOLDBIRD’S DAZLING DAYLIGHT 59973/08 s.24.10.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e.
Goldbird’s Brilliant Girl kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka JUN ERI 2. Correct head, I would prefer a little bit longer
ears and a little bit more stop, correct neck, body, tailset and tail carriage, correct quarters and movement.
GOLDBIRD’S DELIGHTFUL BOY 59972/08 s.24.10.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e.
Goldbird’s Brilliant Girl kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 2. Erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä pää, kaula ja ylälinja,
luusto voisi olla hieman vankempi, riittävästi kulmautuneet raajat, kauniit sivuliikkeet, hyvät etuliikkeet, hieman
kapeat takaliikkeet, miellyttävä luonne. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka JUN ERI 1. Correct head, I
would prefer a little bit longer ears and slightly tighter eyelids, correct neck, just needs a little more development,
correct tailset and tail carriage, correct quarters, movements and temperament. Hyvinkää ER 25.10. Jean
Gilmour, Iso-Britannia JUN H. Black and white, immature in body at the moment, well balanced head, well laid
shoulders, needs to develop in front, moved happily with good length of stride.
GOLDBIRD’S EASY-GOING BOY 21443/09 s.11.2.2009 i. Bleper's Takes Two To Tango e. Goldbird’s
Ancelique kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Helsinki PN 24.7. Paula Valakari PEN 1 KP VSP-pentu. Erinomaista tyyppiä oleva urospentu,
kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, eturinta ja runko, hyvin kulmautunut, hyvä häntä ja hännän kiinnitys, liikkuu hyvin.
Helsinki PN 9.8. Raisa Savander PEN 1 KP VSP-pentu. Hyvin miellyttävä 6-kuukautinen, kaunis ilmeikäs pää,
hyvät silmät ja korvat, hyvä niska ja kaula, hyvä etuosa, tilava rintakehä ikäisekseen, hyvät polvet ja kintereet,
hyvä häntä ja käpälät, liikkuu mukavasti, kaunis karvapeite.
GOLD POINT BLACK JACK 10470/08 s.10.11.2007 i. Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. Gold Point
Cinnamon Spice kasv. Malla Hentilä
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber NUO EH 4. Hyvä tyyppi ja koko, vahva kaunis uroksen
pää, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja eturinta puuttuu vielä, hyvä runko, riittävän hyvin
kulmautunut takaa, hyvä luusto, liikkuu hieman kapeasti edestä, hyvin takaa.
GOLD'N'ART BAAL Fi & No & Se Jva S21752/2005 s.30.12.2004 i. Neville Sable Man vom Eschenweg e.
Travis Fire And Ice kasv. Heidi Marthinussen, Norja
Jäljestämiskokeet: Jomala 17.5. Leo Räsänen VOI 1 (a-5, b-10, c-10, d-8, e-3, f-4 = 40 pist). Opastettu lähtö,
Frode jäljestää kaikki osuudet aivan jäljen tuntumassa, kaikilla osuuksilla käydään riistapoluilla pyörähtämässä,
makuut mennään kaikki yli, katkokulma verestyksen loppuun, ihmisen kengän jälkeä suoraan jäljelle, muut
makaukset pienin rengastuksin, kaadolla nuuhki sorkan.
GREAT ESCAPE COMETH I 60013/07 s.9.11.2007 i. Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. Great Escape
Dream Believer kasv. Riikka Kotanen
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 6.9. Tuija Sällylä AVO 1 (47 pist).
GREAT ESCAPE EIGHT BALL 13060/08 s.27.12.2007 i. Bleper's Step By Step e. Fi Mva BaltJV-06 Great
Escape The One kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen JUN EH 4. Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan hieman matala,
reippaasti esiintyvä nuori uros, hyvän muotoinen pää, riittävästi kulmautuneet raajat, ikäisekseen hyvä runko,
hyvä turkki, esiintyy iloisesti.
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Jari Salokanto AVO 3 (25 pist). Ruovesi 23.8. Olavi Nurmiranta AVO 0 (0
pist). Ruovesi 6.9. Tuija Sällylä AVO 1 (45 pist).
GREAT ESCAPE FOREVER MORE Fi & Lv Mva 40704/05 s.19.7.2005 i. C.I.B Fin & Ee & No Mva JV-04
Benchmark Poetry In Motion e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s Theodora kasv.
Riikka Kotanen
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden VAL ERI 2 PU3. Mittasuhteiltaan erinomainen, kaunislinjainen
uros jolla hyväilmeinen oikean mallinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut etuosa, erinomainen
runko ja takaosa, sujuvat liikkeet, esitetään upeassa kunnossa.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Jukka Kuparinen AVO 2 (a-5, b-8, c-6, d-10, e-3, f-3 = 35 pist). Ohjattu lähtö,
koira jäljestää pyörteillen jäljen molemmin puolin, vauhti on rauhallista kuumassa metsässä, 1. kulma ohitetaan
muutamalla metrillä, toisella ja viimeisellä osuudella pyöriminen jatkui ja ohjaajan kehoitukset lisääntyivät jo

koiraakin häiritseviksi, kun ohjaaja hiljeni koira alkoi luottaa itseensä, tulevaisuudessa kannattaa luottaa alusta
lähtien, kaadolle tultiin suoraan ja se kiinnosti, runsaat pyörimiset ja aika pudottavat tänään palkintosijaa. Hollola
10.5. Pasi Kemppainen AVO 3 (a-2, b-3, c-3, d-10, e-3, f-3 = 24 pist). Hyvin ohjatusta lähdöstä alkaa makuun
tarkan tutkinnan jälkeen pääosin maavainuinen jäljen päällä etenevä jäljestys, 1. osuuden puolivälissä sorkan
jälkien tutkintaa jäljen molemmin puolin mutta palaa itsenäisesti tehtävään, 1. kulma jälkitarkasti, makuu
huomiotta, 2. osuus hienoa jäljestystä lähes kulmalle jonka tuntumassa olevat sorkan jäljet aiheuttavat hakua
jäljen molemmin puolin ja palattuaan jäljelle koira ottaa paluujäljen, 1. hukka, palautus kulmalle josta hyvää työtä
3. osuuden puoleen väliin missä sorkkaura vie koiran määrätietoiseen poistumiseen, 2. hukka, palautuksen
jälkeen hyvää jäljestystä aina kaadolle saakka, kaato osoitetaan nuuskien ja luokse jääden, koiralla on hieno
jälkinenä mutta tänään myös riista kiinnosti. Espoo 13.5. Jukka Kuparinen AVO 1 (40 pist). Ruovesi 28.6.
Heikki Kulo VOI 0 (18 pist). Kouvola 9.8. Susanna Kallström VOI 3 (26 pist).
GREAT ESCAPE I’M WITH STUPID Fi Mva 10837/07 s.21.11.2006 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru &
Lv Mva Hu JMva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. C.I.B Fin & Se(n) & Dk & Ee & Pohj Mva BaltV-06
V-09 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti KÄY ERI 2. Up to size male with correct body
proportions, correct skull to muzzle ratio, expression very good, earset correct, front assembly correct, topline
correct, tailset correct, coat correct, shows good movement coming and going. Hausjärvi RN 4.4. Harri
Lehkonen KÄY ERI 1 PU3. Kookas, ryhdikäs, tyylikäs uros, hyvä pää, kaunis kaula ja ylälinja, erittäin hyvin
kulmautuneet raajat, kaunis turkki, esiintyy iloisesti ja liikkuu hyvällä askeleella. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko
KÄY EH 2. Hyvän tyyppinen uros jonka pää saisi olla urosmaisempi ja kuono vankempi, hyvä ylälinja, tiivis
runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin edestä ja takaa, voisi olla enemmän ulottuvuutta sivuliikkeessä. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta KÄY ERI 1 PU3. Sehr gutes Gesambild, typischer
Kopf, Behanglänge korrekt, sehr gut bemuskelt, sehr gute Vorbrust, Winkelungen vorzüglich, sehr gutes
Rutenspiel, Bewegung frei. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Erittäin hyvän
tyyppinen, oikeat pään ja rungon mittasuhteet, hyvä kallo, kuono-osa saisi olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula,
lavat voisivat olla viistommat ja olkavarsi hieman pidempi, hyvä runko ja takaosa, kaunis turkki, yhdensuuntaiset
liikkeet, iloinen luonne. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Pleasing type, in excellent
condition, would prefer more strength in foreface, good neck, a little heavy in shoulder, lovely compact body with
big rib, good angulation, sound mover with drive. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta KÄY ERI 1
PU1 SERT FI MVA CACIB ROP. Lovely type, very elegant, head could be a bit more masculine, very nice neck
and shoulders, compact body, excellent angulations, beautiful movement with well carried and wagged tail,
beautiful coat and condition. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti VAL ERI 2 PU2 VACA. 2½ years,
nice expression, good condition, nice dark eye and good earset, strongly built body, good lay of shoulder, well
muscled rear quarters and well angulated, good topline, moves very well. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou,
Kreikka VAL ERI 2 PU2. Correct head but would prefer slightly more pendulous lips, correct neck, body, tail and
quarters, slightly close in the movements. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 3. Very
immature in body, nice expression but weak in foreface, superb presentation, excellent proportions, superb
handling, lacks in forechest, classic outline, very stylish on the move. Helsinki KV 13.12. David Shields, IsoBritannia VAL ERI. Well made dog of good size and substance, balanced head with kind eye and expression,
very clean over neck and shoulders, lovely legs and feet, good depth of body, correct topline and tailset, strong
muscular quarters, very well presented, moved well.
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Jari Salokanto AVO 3 (28 pist). Espoo 4.10. Jukka Kuparinen AVO 3 (27
pist).
GREAT ESCAPE POETRY REVISITED 40708/05 s.19.7.2005 i. C.I.B Fin & No & Ee Mva JV-04 Benchmark
Poetry In Motion e. C.I.B Fin & Se(n) & Dk & Ee & Pohj Mva BaltV-06 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 1. Linjakas uros jolla voisi olla hivenen enemmän
raajoja, oikealinjainen pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja alaleuka leveämpi, kaunis kaula ja ylälinja,
riittävät kulmaukset, erinomainen runko, liikkuu riittävällä askelmitalla yhdensuuntaisesti, esitetään erinomaisessa kunnossa. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia KÄY ERI 1 PU2 SERT. Excellent type and
size, correct head, correct ears, eyes and bite, very nice neck and topline, very strong angulations and short
hocks, excellent movement. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta KÄY EH 4. Hieman matalaraajaisen vaikutelman
antava uros, hyvä pään pituus, hieman kapea alaleuka, riittävä kaula, hyvä eturinta, hyvä rintakehä, lyhyt lantio
ja niukat takakulmaukset, hyvä turkin laatu, liikkuu kapeasti takaa ja hieman kerien edestä, rauhallinen luonne.
Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi KÄY ERI 2. Maskulint huvud men skulle önska en kraftigare underkäke, utmärkt hals och rygglinje, välvinklad, välutvecklad kropp, något lång i ländpartiet, utmärkta rörelser,
trevligt presenterad. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari KÄY EH 2. Gut proportionierter Rüde, der Kopf
köntte noch etwas eleganter und rassetypischer sein, zu spitziges Fang, leichte Knochen, loser Vorder- und
Hinterstand, gute Temperament und Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti KÄY ERI 1 PU4
VASERT. 4 years old male, compact in type and balanced in body, nice length of muzzle and clear stop, dark
eyes and nicely set, scissor bite and good pigmentation, nice chest, well ribbed, good tight feet and rear
angulation, good texture of coat, good movement. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola KÄY ERI 2.
Heavy in construction with masculine head, excellent topline, good tailset and carriage, nice body, moderate
bone, nice standing and moving, in excellent condition, co-operative, elegant, alert and happy.
Jäljestämiskokeet: Heinola 3.5. Matti Airomies AVO 0 (0 pist). Halukkaasti ja varmasti liikkeelle, kaikki hyvin
kunnes ajouran ylityksen jälkeen innokas haeskelu johti hukkaan, palautettuna Nuuti jatkoi varman tuntuisesti 2.

kulmalle ja sitten ohi, runsas haeskelu ei tuottanut tulosta, toinen hukka, aikaisemman ajouran toinen ylitys kun
vielä epäonnistui koe keskeytettiin.
GREAT ESCAPE THE TIME IS NOW 56231/08 s.4.9.2008 i. Claramand Serious Black e. Great Escaoe But Not
For You kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin vankkarakenteinen nuori
uros jolla melko voimakas pää, riittävä kaula, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja lanne hieman lyhyempi,
hyvä takaosa, erinomainen turkin laatu, seisoessa kaunis mutta liikkeessä selkä hieman painuu, hyvät sivuliikkeet.
GULDSLÄTTENS SPIDERMAN 11052/07 s.7.12.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e. Fin Jva Elmers
Goldmine Cutie Ciccolina kasv. Ann-Marie Strandberg
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen AVO H. 2-vuotias hyvärunkoinen nuori uros jolla riittävä raajaluusto, urosmainen pää, ilme ja purenta, pitkät korvat, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaiset, lyhyt vahva
kaula, ylälinja saisi olla vahvempi ja pitkä lanneosa haittaa yleiskuvaa, niukat etukulmaukset, kovin löysät
kyynärpäät, hyvät takakulmaukset, oikea karvan laatu, oikea luonne, liikkeessä varsin pystyhäntäinen, liikkuu
reippaasti, etuliike varsin lyhyttä. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia AVO ERI 4. Excellent type with
correct coat, very typical head, correct topline, good developed chest, perfect angulation, good in front, flowing
movement, good teeth.
Jäljestämiskokeet: Veikkaala 17.5. Mari Hakala VOI 2 (a-3, b-8, c-8, d-5, e-3, f-3 = 30 pist). Ohjattu lähtö,
Ramses etenee jäljellä maa- ja ilmavainuisesti ja tekee jatkuvia tarkistuksia jäljen sivuun, Ramses käy myös
usein viilentelemässä ojissa eikä jatka jäljestystä oma-aloitteisesti, Ramses ohittaa kaikki makaukset ja tekee
kulmilla laajat tarkistuslenkit, katkokulmilla Ramses työskentelee pitkään ja löytää seuraavalle osuudelle tuulen
avulla, viimeisellä osuudella Ramsekselle tuomitaan hukka koska se ei kehoituksista huolimatta lähde jatkamaan
jäljestystä vaan jatkaa ojassa uiskentelua ja muiden tuoksujen haistelua liian kauan, koira palautetaan jäljelle,
kaadon Ramses omistaa nuuhkien. Närpiö 6.6. Jarmo Nummijärvi VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49
pist). Ramses iloisesti matkaan, erinomaisesti molempia vainuja käyttävä koira, sopivavauhtinen, kulmat tarkasti
sekä makaukset merkaten, katkokulma rengastaen, ei käynyt ihmisen jälkiä, kaato löydettiin ilmavainulla hieman
takaviistosta, omistettiin jääden paikoilleen, hyvä saumaton yhteistyö koiran ja ohjaajan kesken. Närpiö 30.8.
Jukka Hevonkorpi VOI - (0 pist). Mustasaari 13.9. Torsten Lerstrand VOI 1 (48 pist).
HAAPANIEMEN BRILLIANT 57502/08 s.26.10.2008 i. Westerner Dance In Time e. Muskettikoiran Number One
kasv. Ritva ja Veikko Kohvakka
Näyttelyt: Lappeenranta PN 21.5. Reia Leikola-Walden PEN 1 KP VSP-pentu. Mittasuhteiltaan hyvä, melko
kookas vauva jolla erinomainen ilme, hyvä sukupuolileima, hyvä pään pituus, vielä hieman takaluisu kallo, hyvä
kaula, hieman suora olkavarsi, hyvä ylälinja, hieman pitkä lanneosa, sopivat takakulmaukset, hieman luisu lantio,
melko sujuvat liikkeet, lupaava turkki, iloinen luonne, kaipaa kehätottumusta.
HEART ROCK A KIND OF MAGIC 1940/08 s.29.2.2008 i. C.I.B Fin & Ee & No Mva JV-04 Benchmark Poetry In
Motion e. Häljans Saida-Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen
Näyttelyt: Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta JUN EH 1. Kookas ja iloinen nuori uros jolla hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman pyöreä kallo, hyvä kaula, hieman suora olkavarsi, ikäisekseen riittävä runko,
hyvin kulmautunut takaosa, hyvä luusto, oikea turkin laatu, ei halua tänään esittää liikkeitään. Rauma KR 24.5.
Juha Kares JUN EH 1. Reipas, vallattomasti esiintyvä näyttävä uros, kevytpiirteinen kuono-osa, lupaava kallo,
hyvä lapa, lyhyehkö suora olkavarsi, riittävä rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä takaosa mutta hieman lyhyt
lantio ja korkea häntä, lisää harjoitusta. Pori KV 1.8. Hans Boelaars, Alankomaat JUN EH 2. Powerful young
male, up or over maximum size, pleasing head, little open eye, low earset, correct bite, very good front, slightly
too long in body, strong rear, needs to get organised on the move. Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki JUN
EH 3. Sopivan kokoinen, hyväilmeinen pää, vahva kaula ja oikea ylälinja, hyvä luusto, hyvä rintakehän muoto ja
syvyys, voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, hyvä turkki ja liikkuu hyvin.
HOOLIGAN HOLLYWOOD GIGOLO 45929/07 s.23.4.2007 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me
Hooligan kasv. Arja Koskelo
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia NUO EH 3. Strong masculine male, strong head, could have
more parallel lines, a bit loose skin on neck, excellent topline, well developed body, correctly angulated, upper
arm long enough, a bit short front legs, shows better standing than moving, could have more temperament.
HÄLJANS DANCING FUTURE Se(n) & No Mva S39608/2007 s.5.2.2007 i. No Mva Paisley's Time To Look
Forward e. Se(n) & No Mva Paisley's Dancing In The Night kasv. Jane Janefors, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL EH. A little strong in back skull, lacking a
little enthusiasm on the move, good neck, excellent presentation, good quarters, well ribbed, good bone and
feet, sound but lacking reach in front. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI 4. Very well
made dog of pleasing type, balanced head with good depth of muzzle, best of fronts with good reach of neck,
well placed shoulders and good length of upper arm, short cobby body, correct topline and tailset, good bend of
stifle, moved well.
ISABEAU BLACK PETRS Lt Mva 42946/07 s.13.6.2006 i. Codger In Blue Black Petrs e. Freedom For Black
Petrs Izomer kasv. Petr Studenik, Tsekki

Näyttelyt: Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka AVO ERI 1 PU2. Utmärkt kraftig maskulin helhet, fint huvud
och uttryck, lång hals, bra överlinje, utmärkta vinklar, bra proportioner i kroppen, rör och visar sig väl. Salo KR
6.6. Kirsti Louhi AVO EH 1. Hyvän tyyppinen, riittävän luuston omaava uros jolla voimakas pää, oikea purenta,
tummat silmät, löysät luomet, kaarevat kylkiluut, hyvät kulmaukset, kaula voisi olla jalompi, hieman alas
kiinnittynyt häntä, selkä elää voimakkaasti liikkeessä, ahdas etuliike, takaliike ok, erinomainen käytös, selkä
nousee liikkeessä köyryyn.
ISBAHAN’S SO WHAT Fi & By Mva 50195/06 s.28.8.2006 i. Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 Corralet
Indian Savage e. Isbahan’s Noble kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO ERI 1. Gold male of good body and height
proportions, muzzle to skull ratio correct, good expression, good earset, good front assembly, correct topline,
good carriage of ribs, tailset correct, good reach and drive in movement. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk,
Venäjä AVO ERI 2. Excellent proportions in head, neck and body, excellent bones, little bit heavy, body and legs
correctly constructed and developed, movements are light, enough parallel, excellent temperament. Varkaus KR
16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Excellent type, very compact and strong dog, a
little fat for his age, excellent head, very clever and soft expression, typical, excellent balance in his movement.
Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 4. Nice red dog, strong masculine head, lovely
body, excellent angulations, strong bone and feet, moves with style, lovely coat, would like some feathering on
tail, nice character. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti AVO ERI 1 PU4. 2 years, nice earset, good
dentition, dark eye, topline good, good angulation in front and rear, well let down in the chest, moves well.
Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta AVO ERI 2 PU3. Kräftiger Rüde, korrekte Körperproportionen,
maskuliner Kopf, gut belefzt, Behänge gut angesetzt, eine Spur zu kurz, schöne Hals-Rückenlinie, kurze kräftige
Lende, schönes Haarkleid, korrektes Rutenspiel, viel Schub aus der Hinterhand. Iisalmi KV 2.8. Janiki
Steinbock, Israel AVO ERI 3 PU4. Voimakas, hyvärakenteinen uros, kaunis ilme, hyvä ylälinja, edusta, rintakehä ja kulmaukset, liikkuu hyvin. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie AVO ERI 3. PU4. Erittäin hyvän tyyppinen,
hyväluustoinen ja hyvärunkoinen, kaunis oikein kaareva ylälinja, hieman kyömy kuono ja ilme saisi olla
lempeämpi, hyvät korvat, hyvä raajaluusto ja kulmaukset, oikein kannettu häntä, liikkuu hyvin, osin hieman
pehmeä karva, muuten hyvä karvan laatu. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia VAL ERI 3. Good size
and format, nice masculine head with a slightly shorter ears, good eye shape and colour, correct stop, a bit soft
back, correct tailset and carriage, well developed chest and forechest, good quarters, angulations and
movement. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia VAL ERI 3. Red, masculine, moved happily with
drive, sound rear quarters, good length of upper arm, well turned legs, nice tight well padded feet, nicely
presented and handled, a little heavy on shoulders and slack skin, otherwise very good dog.
Taipumuskokeet: Mikkeli 15.8. Riitta Vilkman SPA 1.
ISBAHAN’S U WAIT AND SEE 20805/08 s.21.2.2008 i. Fi Mva Isbahan's So What e. Isbahan’s Real Quick Chic
kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä JUN ERI 1 PU4. Excellent type, very compact and
strong young dog, clean large head, too light muzzle, excellent expression and neck, needs better muscles,
movements with good balance, high quality coat.
JALABELLE AUSTRIAN LEGACY 48244/08 s.26.7.2008 i. Lancelot von Limbruck e. Northworth Unexpected
Kiss kasv. Jane Laakkonen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN H.9 months old chocolate dog of good quality,
masculine head, the skull a little broad, scissor bite, nice neck, would like the shoulder laid more back, good
shoulder, good short cobby body, somewhat sloping loin, low tailset, nice hind angulations, covers ground well
but needs better topline, a little loose in front, a very nice colour. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta JUN
ERI 1. Grösserer, gutentwickelter Rüde, typischer gut proportionierter Kopf, korrekte Behänge, etwas Kehlhaut,
schöne Hals-Rückenlinie, tiefe Brust, kräftige Front, korrekte Hinterhand, Rute gut angesetzt und getragen,
gutes Rutenspiel, viel Schub aus der Hinterhand. Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia JUN ERI 1. 1 year
old male with correct line of head and body, good angulations, good eyes, ears and tail, not in perfect coat today,
good moving.
JENLIN KNIGHTSBRIDGE 20346/08 s.15.2.2008 i. Fi Jva Westerner Illusion Of Magic e. Jenlin Love Poem
kasv. Merja Harjula
Taipumuskokeet: Kauhava 16.8. Juha Karlström SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Nurmo 24.5. Juha Junkala AVO 3 (a-5, b-4, c-5, d-8, e-3, f-2 = 27 pist). Lähtö innokas,
etenee reippaalla nopeudella käyttäen sekä maa- että ilmavainua, työskentely enimmäkseen jälkitarkkaa mutta
1. ja 3. osuudella tekee niin laajat kaarrokset että joudutaan tuomitsemaan 2 hukkaa, kulmat suoraviivaiset,
merkkasi 1. makauksen, kaato löytyi, nuuhki ja jäi viereen seisomaan.
JENLIN POTTERY WEDDING 35458/07 s.19.5.2007 i. Westerner Wedding Singer e. C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin
Blue Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Tervola RN 25.4. Tiina Illukka NUO EH 3. Vankkarakenteinen, hieman raskas pää, kaula saisi olla
kuivempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut, kapea edestä, hyvä rintakehän muoto ja syvyys, liikkuu ja
esiintyy hyvin. Rovaniemi RN 21.5. Johan Juslin AVO H. Raskasrunkoinen, kookas uros jolla raskas pää,
avonaiset silmäluomet, roikkuvat huulet, paksu kaula, leveä selkä, haluan enemmän polvikulmauksia, liikkuu
melko hyvin. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia AVO EH. 2 years, good type, strong head, short in

neck and it's not dry, quadratic, level topline, good tailset, well angulated behind, straight in forehand, strong
bones, could show more drive in moves. Kemi KR 12.7. Ritva Raita AVO H. Oulu KV 18.7. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta AVO EH. Tall blue roan, strong masculine head, nice neck, a bit straight in shoulder and
short in upper arm, good hindquarters, moves quite well if he wants to, a bit throaty, coat could be better
groomed. Rovaniemi RN 15.8. Markku Santamäki AVO EH 1. Hyvät rungon mittasuhteet, vahva urosmainen
pää, voisi olla kuivempi, hieman syvällä olevat silmät, pitkä kaula, vahva luusto, hyvä rintakehän syvyys, lyhyt
hyvä lanneosa, hyvät takaraajojen kulmaukset, runsas turkki, tasapainoiset liikkeet.
Taipumuskokeet: Rovaniemi 22.8. Risto Janne SPA 1.
JENLIN SEVENTH SHADOW 47060/08 s.29.7.2008 i. Fin Jva Jenlin Starguest e. Jenlin April Mist kasv. Merja
Harjula
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Eeva Rautala PEN 2 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen urospentu,
kaunismuotoinen pää, tummat silmät, erinomainen rintakehä, hyvä kaulan pituus, hyvä luusto ja kulmaukset,
liikkuu vetävällä askeleella ryhdikkäästi, hyvä karvan laatu, erinomainen esiintyminen ja luonne. Ruovesi RN
13.4. Jukka Kuusisto PEN 1 KP VSP-pentu. Tasapainoisesti kehittynyt, hyväluustoinen urospentu, hyvä pää ja
ilme, lavat hieman edessä, kapea eturinta, voimakas runko, hyvät takaraajat, liikkuu hyvin. Vaasa KV 26.4.
Miroslav Zidar, Slovenia PEN 3. Strong, compact with good proportions, correct coat, typical head, good chest,
somewhat soft in topline, good angulation, free mover, correct teeth, very promising. Lapua RN 9.5. Markku
Santamäki JUN EH 2. Erittäin vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, vahva täyteläinen pää, pitkä kaula,
hyvä rintakehän muoto, vankka luusto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, reippaat liikkeet, voisi olla tiiviimpi,
vahva turkki, käyttäytyy luottavaisesti. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN H. 10 months old dog
of good quality, very mature for his age, very masculine head, must not develop any more, acceptable neck, a
little straight in shoulder, very compact body, a little long in the loin, good croup, nice knee and hock angulations,
covers ground well but needs to be more stable in back, a little paddling in front, very nice coat. Oulu KV 18.7.
Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 1 PU4. Very nice blue roan, masculine head with soft expression,
nice neck and shoulders, a bit short in upper arm, well developed body, very good hind angulations, moves well
with firm topline, nice coat and condition. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti JUN ERI 1. 1 year,
nice expression, nice ear placement, good dentition, nice dark eye, nice neck into good strong back, well
angulated in front and rear, turns toes out a little, moves very well. Jurva RN 1.8. Markku Santamäki JUN EH 2.
Sopivan kokoinen, hyvä täyteläinen pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvä rintakehän muoto, hieman
pehmeältä vaikuttava selkä, käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti, hyvä turkin laatu. Mustasaari RN 15.8. Marjo
Jaakkola JUN EH 2. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, säkä voisi olla selvempi, erinomainen
luusto, hyvin kehittynyt runko, aavistuksen pitkä lanneosa, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä
askeleella, miellyttävä luonne. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN ERI 3. Correct size and
format, very nice head with a strong muzzle and full lips, good eyes and ears, a bit soft back, correct tailset and
carriage, enough developed chest, very good quarters and angulations, a bit loose at elbows, typical movement,
correct coat, colour and temperament.
Taipumuskokeet: Kauhava 16.8. Tiina Karlström SPA 0.
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Hannu Suonto AVO - (0 pist). Ilmajoki 2.8. Asko Kukkola AVO 2 (32 pist).
Seinäjoki 23.8. Mari Hakola AVO 3 (28 pist). Ruovesi 6.9. Tuija Sällylä AVO 1 (42 pist).
JENLIN STARGUEST Fin Jva 40142/99 s.25.10.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva Benchmark Hot
Stuff kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen VET EH 2. 9-vuotias hyvärunkoinen ja hyväluustoinen veteraaniuros jolla pitkä urosmainen pää, hyvin hoidettu purenta, vilkkuluomet häiritsevät hieman ilmettä, löysää kaulanahkaa, kauniit pitkät korvat, erinomainen eturinta, lavat voisivat olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset, tiiviit
käpälät, hyvin hoidettu karvapeite, ylälinja voisi olla tiiviimpi ja lanne lyhyempi, hyvät takakulmaukset, liikkuu
mielellään hyvällä askelpituudella, voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä, tekee kovin pitkärunkoisen
vaikutelman. Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen VET ERI 1 ROP-VET. 9-vuotias vanha herra joka edelleen
säilyttää linjansa, urosmainen oikealinjainen pää, hyvin hoidettu purenta, hieman avoimet silmäluomet, hyvä
lihaksikas takaosa, hyvät etukulmaukset ja takakulmaukset, liikkuu erinomaisella askelpituudella, edestä hieman
löysästi ja ylälinja voisi olla kiinteämpi, erinomainen karvan laatu. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto VET ERI
2. Reippaasti esiintyvä veteraaniuros, hyvä pää, sopivasti runkoa, hieman pitkä lanneosa, hyvin kulmautuneet
takaraajat, liikkuu pitkällä askeleella, putoaa liikkeessä eteen, reipas luonne. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen
VET ERI 1 VSP-VET. 10-vuotias erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani jolla miellyttävä pää ja ilme, sopiva
raajaluusto, hyvä kaula, hyvä turkki, sopivasti kulmautunut, riittävä runko, liikkuu hyvin. Oulu KV 18.7. MariaLuise Doppelreiter, Itävalta VET ERI 1 VSP-VET. 10 years young, still in very nice condition, nice head, strong
body, could be a bit more compact, excellent movement, good coat for his age. Oulu KV 19.7. Dorothea
Hanlon-Carroll, Irlanti VET ERI 1 VSP-VET. 10 years, nice masculine head, good ear placement, good
dentition, good dark eye but showing third eyelid, strong back, well laid back shoulder, well muscled and
angulated rear, good depth of chest, moves well. Jurva RN 1.8. Markku Santamäki VET ERI 1 PU4 ROP-VET
BIS3-VET. 10-vuotias veteraani joka esitetään hyvässä kunnossa, hyvä vahva uroksen pää, vahva luusto ja
runko, erinomainen eturinta, hyvä turkki, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti.
Jäljestämiskokeet: Kihniö 14.6. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-7, e-3, f-5 = 42 pist). Esko ohjataan tarkasti
jäljelle, merkkaus ja maavainuinen työskentely sopivalla vauhdilla alkaa, 1. osuudella pari tarkistusta, makaus
ohi, katko tuulisella paikalla teettää töitä, parilla laajalla rengastuksella jatkoon, 2. osuudella kaksi huolellista
riistajäljen tarkistusta ja makauksen merkkaus hyvin, 2. kulma hieman pitkäksi, loppupuolella kuumuus vaatii
veronsa ja merkkailu unohtuu useista ojatuokioista huolimatta, kaadolle Esko tulee hieman jäljen sivussa ja

ajautuu poistumispolulle, tiellä kaato muistuu mieleen ja ripeä paluu sekä kaato haltuun, hieno suoritus
vaativissa olosuhteissa. Ilmajoki 5.7. Aila Pekkarinen VOI 1 (42 pist). Ilmajoki 2.8. Asko Kukkola VOI 1 (41
pist).
JUSMIL ICE AND FIRE 17296/07 s.9.2.2007 i. A’Fransmanni des Pyramides De Cholula e. Volfrad Marry-Liiz’ly
kasv. Sanna Fält
Näyttelyt: Hämeenlinna KR 27.6. Anne Livo Buvik, Norja AVO EH 2. Mycket god typ, maskulint huvud som
skulle vara tårrare med mindre läppar och halsskinn, utmärkt hals och skulder, utmärkt benstomme och
substans, välvinklad fram och bak, rör sig något för vitt sett bakifrån, annars god steglängd, pälsen inte i bästa
kondition, bra temperament, kunde visa sig något friare. Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara AVO ERI 2
PU4. Hyvin maskuliininen, vahvaluustoinen ja jäntevä, varmaraajainen uros, tarpeeksi kootut mittasuhteet, otsapenger voisi olla merkatumpi, kauniit silmät ja ilme, hyvä tasapaino kuonon ja kallon välillä, hyvä leveys eturinnassa, hyvä rintakehä, sopivat takakulmaukset ja mallikas lihaskunto, hyvä askelpituus, voisi olla vähän
halukkaampi liikkuja, tyypillinen hännän käyttö, kunniaksi rodulleen tällaisessa lihaskunnossa, kantaa virheensä
kauniisti. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO H. 2 years old, correct bite, good head, no
problem in the general construction but is not in good condition in the show, both coat and presentation, loose
elbows.
KARLUX LEMON TWIST Fin Mva Fin Ava 28885/97 s.21.5.1997 i. Wedelta’s Vincent van Gogh e. Fin Mva
Karlux Hot Shot kasv. Eija ja Janne Kankaanpää
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska VET ERI 2. 12 years old red and white dog in a
condition of his age, well chiselled masculine head, sweet expression, nice neck, well angulated shoulder, good
forechest, well developed body, good proportions, excellent croup and tailset, excellent knee and hock
angulations, moves with excellent energy and covers ground well though muscles are slightly fading away, he is
an excellent size. Kihniö RN 25.7. Harry Tast VET EH 2. Kovin kuivassa kunnossa esitetty 12-vuotias uros,
pitkä lanneosa, kauniisti holvautunut kallo, löysät silmäluomet, terhakkaat ilmeet ja iloinen häntä, eturinta
puutteellinen, välikämmenet antavat jo perään, karvassa hieman karheutta, vetävät pitkät liikkeet. Vesilahti RN
9.8. Markku Santamäki VET EH 2. Iloinen veteraani jolla hymyilevä ilme, alaleuka voisi olla vankempi, oikeat
rungon mittasuhteet mutta runko voisi olla täyteläisempi, hyvät raajojen kulmaukset, turkki ei enää paras
mahdollinen, liikkuu iloisesti ja reippaasti, hyvä sivukuva liikkeessä.
KRISTALA COCKWAVE'S FAST MOVER 58727/07 s.26.10.2007 i. Athos Black Petrs e. Fin & Ee Mva Flyers
Zazagabor kasv. Marika Virtanen
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen JUN ERI 2 PU4. 13 kk, hyvärunkoinen, kaunislinjainen juniori jolla
erinomainen raajaluusto, erinomainen uroksen pää ja ilme, hyvät huulet, korvat ja purenta, kaunis ylälinja, olkavarret viistot mutta lavat turhan pystyasentoiset, hyvä takaosa ja käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu mielellään
hyvällä askelpituudella, taka-askeleessa voisi olla hieman lisää voimaa. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm,
Tanska NUO ERI 1 PU4 VASERT. 18 months old red dog of excellent quality, well chiselled masculine head,
scissor bite, good neck, good shoulder, a little straight upper arm, good forechest, short and cobby, very well
developed body, excellent croup and tailset, excellent hind angulations, moves with good drive but I would like to
see more energy, stable back and front. Pori KV 1.8. Hans Boelaars, Alankomaat NUO ERI 1 PU3 VASERT.
Excellent young male, very glamorous allover, he shows going down topline which does not fit the standard, it
should be level, wonderful head, excellent front and rear, super coat, plenty of substance, very easy on the
move. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia NUO EH 2. Well presented golden, well proportioned
head with kind eye, close set ears, good length of upper arm, well developed chest, level topline, would like little
less rear angulation, which would give more strength in hind proportions, otherwise a good dog.
LADYSPLIT'S CONNOR 33885/06 s.6.6.2006 i. Fin Mva Fin Jva Leading-Light Banga-Boomerang e. Merazure
Ocean And Sky kasv. Ulla Ruistola
Näyttelyt: Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia KÄY ERI 4. Correct type and size, well formed head with a
short body, correct topline but shorter croup, dark eyes, excellent bite, strong angulation and deep chest, enough
correct movement, nice temperament. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta KÄY EH 3. Korrekt im Typ,
sehr schöner Kopf, Behanglinie korrekt, schöne Haarteksture, Vorbrust könnte etwas mehr sein, korrektes Auge,
Vorderpfotestellung könnte besser sein, sehr gut bemuskelt, Rücken etwas gespannt, in der Bewegung Hinten
eng, gutes Wesen.
LADYSPLIT'S DEAGOL 51330/07 s.2.9.2007 i. Mallowdale Giddiup e. Whauplen Anniken kasv. Ulla Ruistola
Näyttelyt: Lapua RN 9.5. Markku Santamäki KÄY H. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman
antava, vahva urosmainen pää, pitkä kaula, voimakas eturinta, rintakehä voisi olla syvempi, voimakkaasti
kulmautuneet raajat, pitkä luisu lantio, purenta ei aivan täydellinen, liikkuu edestä kierteisin eturaajoin, voisi
käyttäytyä iloisemmin.
Metsästyskokeet: Laitila 13.9. Pertti Kotiranta AVO 2 (97 pist). Kangasala 17.10. Pertti Kotiranta AVO 2 (93
pist). Kangasala 18.10. Heino Ranta AVO 2 (88 pist). Raahe 15.11. Pekka Eskola AVO 1 (103 pist). Mouhijärvi
21.11. Pertti Kotiranta AVO 1 (107 pist).
Metsästyskokeet-vesilintu: Ii 22.8. Timo Taskinen AVO 2 (94 pist). Ii 23.8. Timo Taskinen AVO 0 (57 pist).
Joroinen 6.9. Juha Tuomanen AVO 2 (94 pist).
LADYSPLIT'S DINODAS 51331/07 s.2.9.2007 i. Mallowdale Giddiup e. Whauplen Anniken kasv. Ulla Ruistola

Metsästyskokeet-vesilintu: Joroinen 5.9. Arto Kurvinen AVO - (40 pist). Joroinen 6.9. Juha Tuomanen AVO 3
(79 pist).
LEADING-LIGHT RED BULL 26599/08 s.5.4.2008 i. Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. Leading-Light
Tzunami kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN H. Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet rungossa, pään linjat
voisivat olla yhdensuuntaisemmat, riittävä kaulan pituus, raajojen luusto ja kulmaukset voisivat olla paremmat,
hieman litteät ulkokierteiset etutassut, liikkuu melko hyvin mutta selkä painuu liikkeessä, esitetään hyvin.
LEADING-LIGHT RELEASE T'BEAST 26602/08 s.5.4.2008 i. Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e.
Leading-Light Tzunami kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia JUN ERI 1. Correct size and type, well formed head with
dark eyes and correct bite, nice neck, short body, medium angulation, deep chest, correct coat texture, the front
legs could be more straight, parallel in pasterns. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta JUN ERI 1.
Jugendliche Typ, schöne Haarteksture, typischer Kopf, korrekte Stop, Rücken und Winkelungen vorzüglich,
Hinterläufe gut bemuskelt, Behang korrekt, sehr gutes Rutenspiel, jugendliche Bewegung. Tuusula ER 6.6.
Merja Järnstedt JUN EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen joskin rungoltaan vielä kapea, ilmeikäs pää
jonka linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, riittävä luusto, hyvät tassut, etu- ja takaosa voisivat olla paremmin
kulmautuneet, hyvä turkki, voisi liikkua hieman pidemmin askelin.
LEADING-LIGHT RIDE THE BULLET 26601/08 s.5.4.2008 i. Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e.
Leading-Light Tzunami kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta JUN EVA. 9 kk, vielä kapearunkoinen nuori uros, hyvä pään pituus,
niukka otsapenger, pystyt lavat, voimakkaasti ulkokierteiset eturaajat, ikäisekseen riittävä runko, lyhyt lantio,
karvapeite ok, valitettavasti koira ontuu vasenta takaraajaansa. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki JUN EH 3.
Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan hyvä, ilmeikäs pää, vielä kapea eturinta, riittävä rinnan syvyys, hyvät
takaraajojen kulmaukset, kevyet liikkeet, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti. Pietarsaari RN 16.5. Jukka
Kuusisto JUN EH 3. Iloisesti esiintyvä junioriuros, oikean muotoinen pää, vahva selkä, rungoltaan vielä kovin
kevyt, eturaajoissa ulkokierteisyyttä, vielä kovin kapea eturinta, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin
takaa mutta vielä kovin ahtaasti edestä, oikea turkin laatu, tarvitsee lisää aikaa. Mustasaari RN 15.8. Marjo
Jaakkola JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva
luusto, eturinnan tulee kehittyä, aavistuksen suora olkavarsi, hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, hyvä matala
kinner, liikkuu ok joskin etuaskel saisi olla ulottuvampi, hyvä turkki, esitetään kauniisti. Kauhava (Härmä) RN
29.8. Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Kookas, hyvän tyyppinen nuori uros jolla hyvät mittasuhteet, kuonon ja
kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaunis kaula, hyvä ylälinja, etuosa saisi olla paremmin
kulmautunut ja eturinta voimakkaampi, tiivis runko jossa saisi olla enemmän massaa, riittävät takakulmaukset,
erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvin takaa, edestä hieman löysästi, käyttää hyvin häntäänsä.
LEADING-LIGHT TAR N' FEATHERS 53049/08 s.6.9.2008 i. Backhills Just For You e. Leading-Light Feuer Frei
kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä PEN 1. Excellent type, nice head, correct
expression, little bit sloping croup, movement enough light, little bit too much white on chest, not parallel
movement behind, excellent temperament, coat not prepared for show. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN
1 KP. Vankka uros jonka ei enää tarvitsisi kasvaa, hyvä pää, kaula ja ylälinja, riittävä luusto, hieman suorat olkavarret, hyvä takaosa, liikkuu melko hyvin, miellyttävä luonne.
LEADING-LIGHT URBAN UZI 53889/06 s.21.8.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. Leading-Light Pretty Flower
kasv. Satu Laitinen
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 2 (a-4, b-8, c-8, d-12, e-3, f-3 = 38 pist). Innokas
Upi ohjataan jäljelle, Upi jäljestää kaikki osuudet runsaasti tarkistellen, viimeisellä osuudella metsässä
pyöriminen alkaa verottaa koiran voimia ja välillä täytyy huilata, 1. makauksen Upi merkkaa hyvin, toisen
nopeasti huomioiden, ensimmäinen kulma selviää noin 15 metrin ylityksellä ja sieltä seuraavalle osuudelle
kaartaen, 2. kulma pienellä lenkillä, kaadon Upi omistaa nuuhkien ja sille jääden, palkintosijaa tänään laskee
runsas pyöriminen joka häiritsee etenevyyttä, lisää harjoitusta niin tulokset paranevat varmasti. Kouvola 9.8.
Tuula Pekkala AVO 1 (43 pist). Tammela 30.8. Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist).
LEAVENWORTH FLYING HIGH 48325/09 s.18.5.2009 i. Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e.
Leavenworth Luv Me Luv Me Not kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 2 KP. 5 months old golden puppy, very nice
type, good height to length ratio, sweet head with excellent expression, good stop, nice ear carriage, very difficult
to assess movement, when coming towards moves a little wide in front, nice hindquarters, quite strong hocks.
LECIBSIN MARCO POLO 26616/07 s.16.3.2007 i. Tudormist Poacher Pocket e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka
Kuusisto
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti NUO EH 2. Slightly tall male but with correct body
proportions, topline could be more level, tailset correct, head proportions correct, front angulation could be
slightly better angulated, coat slightly wavy, in movement could do with better reach in front. Korpilahti RN 29.3.
Matti Tuominen AVO H. Hyvän tyyppinen, miellyttäväluonteinen uros jonka karvan laatu saisi olla parempi, ala-

leuka voisi olla voimakkaampi, muuten miellyttävä pää ja ilme, hyvin lyhyt lantio ja turhan korkea hännän asento,
liikkuu kovin lyhyellä taka-askeleella, hyvä luusto ja runko, hieman kaulanahkaa, normaalisti kulmautunut,
esitetään hyvin. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen AVO ERI 4. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet sekä
luusto, hyvä pää ja ilme, vaaleat silmät, hyvä kaula, hieman kapea eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana,
hyvä runko ja rintakehä, erittäin pehmeä turkin laatu, liikkuu ja käyttäytyy hyvin. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko
Konttinen AVO EH 3. Voimakas kallo-osa, hyvä kaula, hyvä luusto, turkki ei aivan parhaimmillaan. Keitele RN
7.6. Markku Santamäki AVO EH 1. Sopivan kokoinen mittasuhteiltaan, hyvä pää, hieman korostuneet otsaluut,
pitkä kaula, oikea ylälinja, hyvä luusto ja runko, jonkin verran laineikas selkäturkki, käyttäytyy ja liikkuu hyvin.
Laukaa KR 11.7. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 2 PU4 VASERT. Good type, good size, masculine
expression, good pigmentation, I'd like more stop, well angulated, a little short loin, I'd like a better coat, good
movement. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI. Good size, solid liver, would like better
proportioned head, nice shape of body, well angulated, could be a bit more outgoing in movement, nice coat for
his colour. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti AVO ERI 2. 2 years, nice expression, good
dentition, good ear placement, strong neck into a strong back, good layback of shoulder, good depth of chest,
well angulated to the rear, moves well. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta AVO EH 3. Kräftiger Rüde,
etwas längerer Körperbau, maskuliner Kopf mit breiterem Oberkopf, lockere Kehlhaut, Behänge tief angesetzt,
etwas kürzere, gute Hals-Rückenlinie, Lendenpartie etwas länger, üppiges Haarkleid, korrektes Rutenspiel,
bewegt sich gut. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel AVO ERI 1 PU2 SERT VACA. Tyylikäs koira, kaunis
uroksen pää, hyvä kaula, ylälinja, rintakehä ja kulmaukset, liikkuu kauniisti. Mäntyharju KR 8.8. Pirkko
Konttinen AVO ERI 1 PU3. Erinomainen pää, hyvä runko ja luusto, liikkuu hyvin. Suonenjoki RN 9.8. Marja
Talvitie AVO ERI 4. Häntänsä hieman pystyssä kantava, hyväpäinen ja hyväilmeinen herra, hieman etuasentoinen lapa ja pystyhkö olkavarsi, kaula saisi liittyä kauniimmin lapoihin, oikein kaareva ylälinja ja hyvät
takakulmaukset, aavistuksen pehmyt karva, liikkuu ok, miellyttävä käytös. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso KÄY
EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman kookas uros, oikean mallinen pää jossa hyvät linjat, oikea purenta,
sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta, hieman pitkä lanneosa, sopivat kulmaukset, hyvä
hännän kiinnitys, liikkuu hieman ahtaasti takaa, hyvin sivusta, melko hyvä karvan laatu, turkki voisi olla hieman
viimeistellympi, miellyttävä käytös.
Taipumuskokeet: Mikkeli 15.8. Harry Vilkman SPA 1.
LECIBSIN METEORITE 16245/01 s.19.12.2000 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Lecibsin Magnet kasv.
Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta VET EH 1. 8½-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, hyväkuntoinen
veteraani, hyvä pään malli, hieman takaluisu kallo, miellyttävä ilme, hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä,
hyvin takaa, hyvä luusto ja karvapeite, ikä näkyy liikkeessä jotka ovat hieman jäykät ja lyhyet, rodunomainen
iloinen luonne. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen VET ERI 1 VSP-VET. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, aavistuksen kevyt luusto, pään toivoisin voimakkaammaksi, hyvä ilme, hieman lyhyt kaula, hyvät
kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko ja rintakehä, kaunis karva, erinomainen tan-väritys, ikäisekseen
hyvässä kunnossa oleva veteraani joka liikkuu ja esiintyy hyvin. Kihniö RN 25.7. Harry Tast VET ERI 1 PU1
SERT VSP VSP-VET. Erinomainen tyyppi ja temperamentti, erinomainen jalo pään malli ja hyvin kaunis ilme,
tasapainoinen ylälinja, raajoissa voimakkaat kulmaukset, vahva luusto ja tiiviit käpälät, etuliikkeessä alkaa olla jo
ahtautta, edelleen laadukas kokonaisuus. Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola VET EH 1. Erittäin hvyässä
kunnossa esitetty 8½-vuotias veteraani, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, toivoisin etuosaan leveyttä,
turhan kapea, sopiva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu ok joskin etuaskel voisi olla ulottuvampi,
ansaitsisi kunniapalkinnon. Kauhava (Härmä) RN 29.8. Annaliisa Heikkinen VET EH 1. Hyvässä kunnossa
oleva veteraaniuros, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja otsapenger voimakkaampi,
kaunis kaula ja hyvä ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, tiivis runko,
riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, edessä astuu ristiin, hieman pehmyt karvan laatu, hyvä luonne.
LECIBSIN MR MOHICAN 21027/06 s.11.2.2006 i. Lecibsin Mr Happy e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta AVO H. Kookas, hieman tukevassa kunnossa esitetty uros,
pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman pyöreät silmät, riittävä kaula ja eturinta, tilava runko, hyvä
luusto, lyhyt ja jyrkkä lantio, korkealla kannettu häntä, karvapeite ok, liikkuu melko hyvin, iloinen luonne.
Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa Heikkinen AVO H. Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, saisi olla numeroa kahta
pienempi, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset
edessä ja takana, liikkeessä turhan pysty häntä, liikkuu löysästi edestä, takaa hyvin, hyvin ystävällinen luonne.
LECIBSIN MYSTIC 23478/04 s.15.4.2004 i. De Brightdale's But I'm Special e. Caperhill Mardi Sandra kasv.
Jukka Kuusisto
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Jari Salokanto VOI 2 (37 pist).
LECIBSIN UPSTART 18194/08 s.16.11.2007 i. Tudormist Poacher Pocket e. Raccoon's Unicue Rose kasv.
Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Kalajoki RN 2.5. Markku Santamäki AVO EH 3. Sopivan kokoinen, ilmeikäs pää, hieman avoimet
luomet, hyvä luusto, lantio-osa saisi olla suorempi, hieman sidotut liikkeet mutta hyvin suoraviivaiset, käyttäytyy
luottavaisesti. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen NUO H. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttäväluonteinen uros,
hyvän muotoinen pää, luusto voisi olla hieman voimakkaampi, villava turkin laatu, kehittymätön eturinta, turkki ei
näyttelykunnossa, tarvitsee kehäharjoitusta. Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen NUO H. 20 kk, mittasuhteiltaan
miellyttävä nuori mies jolla riittävä raajaluusto ja runko mutta eturinta saa vielä kehittyä, urosmainen pää, ylälinjat

saisivat olla yhdensuuntaisemmat, riittävä otsapenger, kaunis ilme, hyvä purenta, huulet ja korvat, löysää kaulanahkaa, vahva kaula, vahvat käpälät, etukulmaukset voisivat olla paremmat ja kyynärpäät tiiviimmät, vahva
lanne, hyvät takakulmaukset, hieman jyrkkä lantio, hyvä karvan laatu, liikkuu kevyesti riittävällä askelpituudella
mutta vielä hieman löysästi edestä, mukava luonne.
LINE SAM HOT LOVER 15441/09 s.30.6.2008 i. Se(n) & No Mva SeV-07 Line Sam Hot Black Pepper e. Line
Sam So What kasv. Tord Lundborg, Ruotsi
Näyttelyt: Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen JUN ERI 1 PU2 VASERT. Kookas, tyylikäs, ryhdikäs nuori uros,
miellyttävä pää, erinomaiset kulmaukset, kaunis ylälinja ja ikäisekseen erittäin hyvä runko, kaunis turkki, esiintyy
reippaasti ja liikkuu hyvällä askeleella. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin
tyylikäs, erinomaista tyyppiä oleva nuori herra, hyvät mittasuhteet ja luusto, etu- ja takakulmauksia voisi olla
hieman enemmän, erittäin kaunis cockerin pää, kaunis pitkä kaula, ikäisekseen erinomainen runko ja rintakehä,
erinomainen turkki joka on kauniisti kunnostettu, liikkuu ja esiintyy erinomaisesti, mukava luonne. Vaasa KV
26.4. Miroslav Zidar, Slovenia JUN ERI 2. Excellent type with good coat and pigmentation, perfect head, a little
neck skin, ears are a bit short, good withers, perfect topline, good and developed chest, perfect angulations,
correct front, flowing movement, correct teeth.
LOCHRANZA MR FEDERER 25816/08 s.25.6.2007 i. GB Sh Ch Lochranza For Your Eyes Only e. Lochranza
Laughing Eyes kasv. Jean Gillepie ja Louise Wilding
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti NUO ERI 1. Gold male with correct height and correct
body proportions, topline excellent, tailset very good, very good expression, correct muzzle to skull ratio, earset
correct, front angulation could be slightly better angulated, very good coat, movement correct. Imatra RN 21.3.
Elena Ruskovaara NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, oikea uroksen leima,
hyvä luusto, tarpeeksi runkoa tähän ikään, kaula voisi olla pidempi, hyväasentoinen olkavarsi, hyvin kaunis ylälinja ja takaosa sekä tapa liikkua, otsapenger voisi olla selvempi, varsin kiva ilme, esiintyy ja esitetään erinomaisesti, todella kaunis rodunomainen ryhti. Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen NUO ERI 1 PU1 SERT VSP.
Kookas komea nuori uros, miellyttävä maskuliininen pää, erinomainen etuosa ja ylälinja, oikeat mittasuhteet,
kaunis turkki, esiintyy iloisesti ja liikkuu ryhdikkäästi iloisella askeleella. Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso NUO ERI
1 PU3. Erittäin hyvän tyyppinen nuori uros, pään linjat saisivat olla yhtenäisemmät, tasapurenta, hyvät silmät,
hyvä kaula, hyvä luusto ja käpälät, runko saa vielä syventyä, hyvät kulmaukset, hieman leveät etuliikkeet, hyvä
sivuaskel, hyvä ylälinja, oikea luonne.Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 1 PU2
SERT VACA. Very stylish, excellent proportions in head, neck and body, little bit narrow chest in front, in other
points well developed, excellent bones, movements very light, little bit not parallel in front, excellent
temperament, needs more ring training. Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden NUO ERI 1 PU2 SERT VACA.
Mittasuhteiltaan erinomainen, kaunislinjainen nuori uros jolla oikealinjainen pää, kuono-osa saa vielä täyttyä,
hyvä kaula, kaunis ylälinja, riittävästi kulmautunut etuosa, lupaava runko, erinomainen takaosa, sujuvat liikkeet
joissa kantaa itsensä kauniisti, upea turkki, erinomainen luonne. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia NUO
ERI 1. Excellent type, neck enough, with a very short square body, very strong angulations, with a short head,
excellent temperament and excellent mover, correct bite, at the moment dry coat, enough chest. Helsinki KV
23.5. Erwin Deutscher, Itävalta NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB VSP. Elegant im Typ, schöner Kopf, korrekte
Ohrenlinie, Häulen gut bemuskelt, Rücken, Vorbrust und Winkelungen vorzüglich, schöne Haarteksture,
Bewegung frei, gutes Wesen. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber NUO ERI 1 PU3 SERT. Erittäin
hyvän tyyppinen, kaunis pää, hieman pienehköt silmät häiritsevät ilmettä, hyvä kaula, eturinta ja etukulmaukset,
kaunis ylälinja, tiivis vahva runko, hyvä luusto, erittäin hyvin kulmautunut takaa, kaunis turkki, liikkuu erittäin
hyvin, tyylikäs. Kotka KV 13.6. Annukka Paloheimo NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB VSP. Erinomainen koko,
hyvin rodunomainen kokonaisuus, tiivis selkä, sopiva luusto, erinomainen takaosa, riittävät etukulmaukset,
erinomainen karva, kevyet liikkeet. Hämeenlinna KR 27.6. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 1 PU1 SERT
ROP RYP1. Utmärkt typ, vackert maskulint huvud, utmärkt hals och skulder, aningen steel överarm, utmärkt
benstomme, välkroppad och substansfull, utmärkt baksdel, rör sig med gott steg och rastypiska svansrörelser,
utmärkt pälskvalitet men får inte ha mer behäng, utmärkt temperament. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, IsoBritannia AVO ERI 3. Good type, little plain in head between the eyes, ok neck and shoulder, would like more
depth of forechest, compact well ribbed body with good angulation, moved a little loose in front, good behind.
Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi AVO ERI 1 PU1 ROP. Utmärkt typ, vackert maskulint huvud med
ljuvligt uttryck, utmärkt hals och rygglinje, välvinklad, välutvecklad kropp, utmärkta ben och tassar, utmärkta
rörelser när han vill visa dessa. Karjaa KR 12.7. Juha Kares AVO ERI 1 PU1 ROP. Erittäin näyttävä,
mittasuhteiltaan mallikas, tyylikäs, kuitenkin vahva uros, ilmeikäs pää, kauniit silmät, riittävä kaula, hyvä luusto,
eturinta voisi olla parempi, muuten riittävä rintakehä, hyvä selkä, riittävä lantion pituus, sopusuhtaisesti
kulmautunut takaosa, liikkuu hyvällä profiililla, erinomainen karvan laatu, määrää ei tarvitse olla tämän enempää.
Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila AVO ERI 3. Kaunis uros, kaunis pää ja ilme, sopusuhtainen runko ja luusto,
hieman suora edestä, hyvä ylälinja ja takaosa, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Hyvinkää
ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO ERI 1 PU4. Golden dog, well balanced head, good body
proportions, level topline which he kept on the move, well set tail, well muscled and boned, well presented,
would like shoulders a little more laid back, otherwise promising. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia
AVO ERI 1 PU2 VACA. 2 years, excellent type, excellent head, correct bite, excellent brisket and chest, short
loin, good croup, very well angulated, excellent coat, excellent size, lovely movement. Tampere RN 6.12. Juha
Kares AVO ERI 1 PU2. Todella mallikas, harmoninen, kauniisti liikkuva uros jolla erinomainen pää ja ilme, erinomaiset lavat ja säkä, hyvä rintakehä, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, erinomainen turkki ja karvan laatu,
maatavoittavat tyypikkäät liikkeet, näyttävä kokonaisuus. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia

AVO ERI 1 PU2 VACA. Stylish, excellent presentation, well muscled, superb movement, ok head, superb topline
and tailset, very good ribs, very good proportions, excellent. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia
AVO ERI 1. Cobby red dog of good size and type, lovely head, eye and expression, very good depth of chest
with plenty of heartroom, short deep body, firm topline which he keeps on the move, well muscled quarters,
presented in good coat, moved well.
LOITSUTUULEN WIZARD 39782/06 s.16.7.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Mva Fin Jva
Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle
Näyttelyt: Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso KÄY EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvä pään pituus ja
yhtenäiset linjat mutta kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä purenta, sopiva kaulan pituus, hyvä
luusto, melko hyvät käpälät, eturinta saisi olla parempi, hyvä runko, sopivat kulmaukset, hieman löysät etuliikkeet, hyvä sivuaskel, ylälinja painuu liikkeessä, miellyttävä luonne.
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-10, e-3, f-4 = 36 pist). Ukko
ohjataan jäljelle, kaikki osuudet Ukko jäljestää mukavaa kävelyvauhtia tehden muutamia tarkistuslenkkejä
kaikilla osuuksilla, 1. makauksen Ukko merkkaa hyvin mutta jatkaa kulmalta suoraan aina hukkaan asti, 2.
kulman ja makauksen Ukko ohittaa sisäkautta jäljen yli ja kaartaa seuraavalle osuudelle, kaadolle Ukko tulee
suoraan ja kaadon omistaa nuuhkien, hyvä koiran ja ohjaajan yhteistyö, lisää harjoitusta niin tulokset paranevat
varmasti. Ylämaa 21.5. Aila Pekkarinen AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3 f-5 = 48 pist). Ukko ohjataan jäljelle ja
lähdetään matkaan vauhtia jarrutellen, 1-osuus jälkitarkkaa, yksi pieni lenkki puolivälin jälkeen, 1. makaus
merkataan pysähtymällä hyvin, kulma tarkasti, 2-osuudella vauhtia jarrutellen jälkitarkkaa työtä, 2-kulmalla
makaus merkataan hyvin, pikkulenkillä selvitetään suunta 3-osuudelle jota mennään jälkitarkasti kaadolle jota
jää tutkimaan, reipas nuori jälkikoira jolla vielä vauhtia hieman liikaa. Elimäki 28.6. Seppo Markelin VOI 3 (22
pist). Savitaipale 5.7. Ilkka Niemi VOI 1 (50 pist). Luumäki 2.8. Jukka Kuparinen VOI 2 (38 pist). Kouvola 9.8.
Satu Savolainen-Pulli VOI 3 (27 pist).
Jäljestyskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Kouvola 3.6. Asko Kukkola VAHI 0.
MANACA'S NEEDS NO INTRODUCTION JV-08 28797/08 s.24.11.2007 i. Manaca's Cutting Corners e. S Mva
S Kva EuJV-06 Manaca's Bag Of Beans kasv. Monica Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi JUN ERI 1 PU2 SERT. Vahvaluustoinen uros jolla hyvä pää, oikea
purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, säkä ja ylälinja, hyvät kulmaukset edessä ja takana, liikkuu
avoimesti takaa, etuliike vielä hieman vallatonta, ikäisekseen hyvä karvan laatu, erinomainen luonne. Raahe RN
31.1. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Tyypiltään erinomainen nuori uros jolla erinomainen ryhti ja
mittasuhteet, hyvä pään malli, runsaasti kaulanahkaa, kaunis kaula ja ylälinja, oikea-asentoiset hyvin
kulmautuneet raajat, kaunis turkki, liikkuu erittäin hyvin. Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki JUN ERI 1 PU1
SERT ROP RYP4. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan erittäin hyvä, hyvä pää, pitkä kaula, sopusuhtainen
luusto, hyvät raajojen kulmaukset, erinomaiset sivuliikkeet, pitkä askel, käyttäytyy hyvin, hyvä turkki. Haapavesi
RN 18.4. Marjo Jaakkola JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, kaunis kaula ja
ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, hyvin kehittynyt runko, hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu erinomaisella askeleella, erinomainen luonne. Kajaani RN 19.4. Lena Danker JUN ERI 1 PU2 VASERT. 1 v 5 kk,
hyvän kokoinen, urosmainen nuori poika jolla hyvät mittasuhteet, hyvän muotoinen pää, kaunis ilme, niukka
purenta, hyvä huulilinja, riittävät kulmaukset, hyvä selkä ja lantio, ikäisekseen riittävä rintakehä, hyvä karva,
liikkuu hyvällä askelmitalla, hyvä luonne. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia NUOU EH 1. Strong with a
little bit long body, good pigmentation, correct coat, typical head, too much neck skin, correct withers, perfect
angulation, good chest, correct front, flowing movement. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto JUN ERI 1 PU2
VASERT. Voimakasluustoinen junioriuros, voimakas pää, hyvä kaula ja ylälinja, heiman pitkä lanneosa, erinomaisesti kulmautunut takaosa, hyvälaatuinen turkki, pitkät tehokkaat liikkeet. Rovaniemi KV 20.6. Jos de
Cuyper, Belgia NUO ERI 4. 19 months, good type, topline going down too fast, strong masculine head, good
earset, good ribbing of breast, could be better angulated in forehand, quadratic, good tail action, moves with
drive.
Taipumuskokeet: Vieremä 14.6. Jaana Heiskari SPA 1.
MANACA'S TEMPEST IN A TEAPOT Fi Jva 58853/08 s.10.8.2008 i. Se & Dk & No Mva EuJV-06 SeV-06 SeV08 Manaca's Beat About The Bush e. Se Mva Se Jva Manaca's Oops I Did It Again kasv. Monica Forsander,
Ruotsi
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia PEN 1 KP VSP-pentu. Strong, compact, good format,
correct coat, good pigmentation, typical head, little neck skin, good withers, correct topline, correct angulation,
free moving, correct teeth, very promising. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki PEN 1 KP VSP-pentu. Sopivan
kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, erinomainen ylälinja, kohtalaisen hyvä pää, otsapenger voisi olla jyrkempi,
näyttävä kaula, hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, oikea rungon syvyys, hyvät liikkeet, käyttäytyy
mallikelpoisesti, hyvä turkki. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto JUN EH 2. Hyväluustoinen, miellyttäväluonteinen junioriuros, otsapengertä saisi olla enemmän, hyvä selkä ja rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat
edessä ja takana, turhan pehmeä karva, hyvät pitkät liikkeet. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta
JUN ERI 4. Very nice type, lovely head and expression, would like a bit longer neck, very good angulations, well
developed body for age, excellent movement, should be shown in better show condition. Oulu KV 19.7.
Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti JUN ERI 4. 11 months, nice head, dark eye, well placed ears, good dentition,
well angulated front and rear, good depth of chest, good topline, moves well. Pori KV 1.8. Hans Boelaars,
Alankomaat JUN EH 1. Powerful young male, coat not really in show condition, short body, going down topline,
just pleasing in head, low earset and ear should not be longer, dark eye, correct bite, needs better front, strong

rear, moves just all right. Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Kauniisti liikkuva
uros, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan tulee vielä kehittyä, sopiva luusto, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen runko, tasapainoisesti kulmautunut, kauniit sivuliikkeet, hyvä luonne. Kauhava (Härmä)
RN 29.8. Annaliisa Heikkinen JUN EH 1. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori uros, kuono-osa voisi olla
täyteläisempi silmien alta, toivoisin pitemmän kaulan, hieman etuasentoiset lavat, riittävät takakulmaukset,
liikkuu hyvin takaa, edestä hieman löysästi, esiintyy hyvin, hieman pehmeä turkin laatu. Seinäjoki KV 24.10.
Anna Brankovic, Serbia JUN ERI 4. Correct size and format, typical head, would prefer stronger muzzle and
thicker lips, correct neck, typical topline, tailset and carriage, well developed chest, good quarters and
angulations, a bit loose at elbows, typical movement. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia NUO EH
3. Good type, I would like better stop and better topline of the muzzle, correct bite, very well angulated, excellent
pigmentation, good coat, he needs better movements.
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 11.7. Mervi Jakkila SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Kuortane 14.6. Jarmo Nummijärvi AVO 1 (a-5, b-9, c-8, d-14, e-3, f-4 = 43 pist). Kassu
tutkii alkumakauksen, vauhdiltaan oikein sopivaa, pääosa jäljeltä maavainuisesti, molemmat makaukset
merkattiin ja kulmat tarkasti, kaikilla kolmella osuudella kussakin yksi pieni tarkastuslenkki, kaato omistettiin
jääden paikoille, hyvä nuori jäljestäjä joka pyytää ohjaajalta paikkapaikoin tukea. Ilmajoki 5.7. Aila Pekkarinen
AVO 1 (48 pist). Kauhava 26.7. Erkki Rantamäki VOI 1 (41 pist). Uusikaarlepyy 2.8. Juha Junkala VOI 1 (45
pist). Mustasaari 13.9. Torsten Lerstrand VOI 1 (48 pist). Kauhava 27.9. Paul Vuori VOI 2 (37 pist).
MANCHELA SHIRAZ 37477/08 s.28.3.2008 i. GB Sh Ch Lindridge Star Quest e. Manchela Chianti kasv.
Michael Masters, Iso-Britannia
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen JUN EH 4. 11 kk, reipas, oikealinjainen juniori jolla sopiva raajaluusto mutta luonnollisesti runkoa saa tulla vielä lisää, kaunisilmeinen riittävän urosmainen pää, hyvä purenta,
huulet ja korvat, hyvä niska, kääntää vielä etukäpäliä ulos, upea karvan laatu, köyristää hieman lanneosaa
liikkeessä, iloiset liikkeet, saa tiivistyä vielä edestä. Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki JUN ERI 3 PU4. Hyvät
mittasuhteet ja linjat, hyvät kuonon ja kallon linjat ja suhteet, eturinnan tulee vielä kehittyä, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin, hyvät liikkeet. Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen JUN ERI
1 PU2 SERT. Erinomaista tyyppiä oleva ja erinomaiset mittasuhteet omaava uros joka voisi esiintyä hieman
reippaammin, hyvä luusto, sopiva runko, kaunis kaula ja ylälinja, hyvän muotoinen mutta hieman kevyt pää, voisi
olla hieman enempi kulmautunut edestä, erinomaiset takakulmaukset, hyvin miellyttävä kokonaisuus joka
tarvitsee vielä treeniä. Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen JUN ERI 2 PU4. Keskikokoinen tyylikäs nuori uros,
miellyttävä pää ja ilme, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja turkki, oikeat mittasuhteet, esiintyy reippaasti
ja terveet liikkeet. Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola JUN ERI 2 PU2 VASERT. Erinomainen tyyppi, kaunis
pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla voimakkaampi, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko,
riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen JUN ERI 2
PU3. Erinomainen pää, hyvät mittasuhteet, kiertää hieman oikeaa eturaajaa ulos, liikkuu kuitenkin hyvin, erinomainen karva. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki JUN EH 1. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä,
hyvä pää, voimakas huulilinja, sopusuhtainen hyvä runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkki,
käyttäytyy ja liikkuu hyvin. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta JUN ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvän
kokoinen nuori uros, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä ilme,
kaunis kaula ja ylälinja, vielä hieman kapea edestä, hyvin kehittynyt runko, polvikulma saisi olla selvempi, kaunis
turkki, yhdensuuntaiset liikkeet. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunislinjainen, lupaava nuori uros, kaunis ilmeikäs pää, hyvä ylälinja, eturinta kehittymätön, riittävä luusto ja
kulmaukset, erinomainen karvan laatu, liikkuu erittäin hyvin. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia JUN
ERI 1. 15 months, good type, very masculine in head, nice expression, good topline, little long in loin, good
breast with good ribbing, excellent coat condition, good bones, in move missing drive and tail action. Oulu KV
18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO ERI 1 PU2 VASERT VACA. Lovely blue roan, beautiful head and
expression, right upper canine is lost in accident, lovely neck and shoulders, excellent hind angulations, moves
well if he wants to, beautiful coat and condition. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta NUO ERI 1 PU1 SERT
CACIB ROP. Eleganter Rüde von gutem Typ, korrekte Körperrahmen, gute Kopfform, lockere Kehlhaut, sehr
schöne Hals-Rückenlinie, gerade kräftige Front, kurze gutgemuskelte Lende, Rute gut angesetzt, ausreichend
Rutenspiel, schönes gepflegtes Haarkleid, bewegt sich gut. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia
KÄY ERI 1. Stylish blue roan, good length of neck, well laid shoulders and length of upper arm, compact well
ribbed back, level topline, well set tail, wide rear, moved with reach and drive, well presented. Jyväskylä KV
21.11. Alberto Cuccillato, Italia KÄY ERI 2. Excellent type, nice head and expression, elegant neck but with a
little bit dewlap, I would prefer more brisket, good chest, very well angulated, good coat, enough movement.
Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Quality masculine head, nice eye, lowset ears,
good neck and shoulders, nice topline and quarters, good coat, moved well. Helsinki KV 12.12. Michael
Gadsby, Iso-Britannia KÄY EH 3. Excellent presentation, perfect coat structure, good size, slightly weak in
hock, straight in shoulder, very good proportions, lacks in forechest, very nice outline. Helsinki KV 13.12. David
Shields, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PU3 SERT. Very good type of dog, lovely size and presents a very good
outline, pleasing head and expression, very clean over neck and shoulders, best of legs and feet, short coupled
with well sprung ribs, correct topline and tailset, good width of quarters, sound on the move.
Taipumuskokeet: Elimäki 16.8. Kati Huovila SPA 1.
MANDOLIC BROMUS 43973/08 s.6.6.2008 i. Mandolic Muscari e. Carrier Candy-Stripped kasv. Tarja
Karjalainen

Näyttelyt: Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen JUN H. 9 kk ikäinen, vielä pentuvillassa esitetty, viehättävästi
esitetty uros jolla hyvät mittasuhteet ja riittävä raajaluusto, kuono-osa saa vielä paljon voimistua, tarvitsee paljon
kehäharjoitusta, tänään liikkeistä ei tahdo saada selvää.
MANDOLIC CHOCOLATE SOLDIER 12710/09 s.25.10.2008 i. Lancelot von Limbruck e. Allway's Black Bella
kasv. Tarja Karjalainen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska PEN 1 KP VSP-pentu. Almost 7 months old chocolate
dog of very good quality, nice masculine head, scissor bite, would like a little more neck, a little french in front,
excellent developed body for the age, nice loin and tailset, good angulations behind, when she wants a nice
movement, needs to stabilise in front, very nice chocolate colour. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 3.
Erittäin hyvät mittasuhteet, kuono-osa voisi olla hieman pidempi ja silmät suuremmat, hyvä kaula ja ylälinja,
erittäin vankka luusto, riittävästi kulmautunut, hyvät käpälät, liikkuu melko hyvin, miellyttävä luonne. Hämeenlinna KR 27.6. Anne Livo Buvik, Norja PEN 1 KP VSP-pentu. 9 månader gammal, utmärkt typ, välskuret
maskulint huvud, mycket god hals, aningen brannt i skulder, välutvecklad kropp för åldern, utmärkt benstomme
och substans, rör sig ännu mycket löst och valpigt, utmärkt päls och färg, trevligt temperament. Tuusula KR 4.7.
John Thirlwell, Iso-Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. Pleasing type, masculine head, would prefer more stop, a
little heavy in shoulder, good legs, well ribbed body, good angulation, sound positive mover, just needs time.
Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi PEN 1 KP VSP-pentu. Utmärkt typ, maskulint huvud med trevligt
uttryck, bra hals, utmärkt rygglinje, välvinklad fram, välutvecklad kropp för åldern, utmärkt bakställ, ben och
tassar, bra rörelser. Helsinki KR 25.7. Soile Bister PEN 2. Kookas, hieman ilmava, maskuliininen uros jolla
voisi olla tyylikkäämpi ylälinja ja pään profiili, vahva kallo, melko runsaasti kaulanahkaa, toivoisin viistomman
lavan ja pidemmän rintakehän, hyvät takaraajat, voisi rungoltaan olla hieman lyhyempi, runsaassa pentukarvassa, puhdas maksanruskea väri, saisi ottaa pidemmän askeleen eteen, luonne ok.
MANDOLIC PHOENIX 16920/07 s.21.1.2007 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV-05 LvV-06
Rancecraig Scottish Gent e. JV-02 Sarow's Savannah kasv. Tarja Karjalainen
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta AVO ERI 4. Iloisesti esiintyvä tiivisrunkoinen nuori uros, hieman
takaluisu kallo, hyvät silmät ja ilme, riittävä kaula, hyvin kulmautuneet eturaajat, hyvin kehittynyt rintakehä,
erittäin voimakkaat takakulmaukset, erinomainen turkin laatu, liikkuu hyvin takaa, etuaskel voisi olla hieman
pidempi, liikkeessä iloisesti heiluva häntä. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen AVO ERI 3. Erinomainen tyyppi,
koko ja mittasuhteet sekä luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, erinomaiset kulmaukset edessä
ja takana, hyvä runko ja rintakehä, upea turkin laatu, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Haapavesi RN 18.4. Marjo
Jaakkola AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, selvästi urosmainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla
selvempi, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, antaa aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman, liikkuu riittävällä
askelpituudella, erinomainen luonne. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto AVO H. Sopivan kokoinen, hyväluustoinen uros, sopivan kokoinen pää, hieman pyöreä kallo-osa, hieman pehmeä selkä, kyynärpäissä löysyyttä,
hieman pitkä lanneosa, voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, kaunis turkin laatu, riittävän pitkä taka-askel
mutta liikkuu löysästi edestä, hyvin esitetty.
MARGATE BE FOR REAL 49520/04 s.24.10.2004 i. C.I.B. Fin & It & Lu & Lv & Lt & Ee & Es & Pt Mva LtV-04
Shavian Hey Presto e. C.I.B. Fin & Ee Mva Canyonn Carrie On at Margate kasv. Marjut Kakko
Taipumuskokeet: Elimäki 22.8. Harry Vilkman SPA 0.
MARGATE CHAGHATAI 57115/07 s.10.10.2007 i. Asquanne Ghenghis e. C.I.B Fin & No Mva Margate Wind
And Fire kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Hämeenlinna KR 27.6. Anne Livo Buvik, Norja NUO EH 2. Mycket god typ, litet lågställd, bra huvud
som kunde ha litet bättre längd, utmärkt hals och skulder, välkroppad för åldern, välvinklad baksdel, rör sig med
bra steg och påskjut, utmärkt päls och temperament. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila NUO ERI 1 PU4
VASERT. Kaunis nuori uros, hyvät mittasuhteet, kallolinja saisi olla parempi, erinomainen kuala, runko ja luusto,
sopivat kulmaukset, hyvä ylälinja, hieman korkea häntä, kaunis karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
Hyvinkää 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO H. Golden dog, masculine head, eyes a little too full for me,
well proportioned, moves soundly, a little nervy today, a little long from last rib to hip.
Taipumuskokeet: Renko 25.7. Anitta Kauppila SPA 1.
MARGATE GORDON BENNET 3416407 s.24.3.2007 i. Charbonnel Interlord e. C.I.B. Fin & Lv Mva Margate
Core Blimey kasv. Marjut Kakko
Taipumuskokeet: Kouvola 6.9. Liisa Pajala SPA 1.
MARGATE WHISTLING WILLY 30325/08 s.13.5.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e.
Margate Kettle Whistle kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 1. Still very puppy-like looking 14 months old
black, nice temperament, clean neck and shoulders, slightly long in body, proper tailset, excellent catfeet, slightly
low on leg at the moment, nice coat texture, needs to fulfil his maturity. Kemi KR 12.7. Ritva Raita JUN ERI 1.
Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 2. Nice black dog, strong masculine head, well
developed body, strong bone and feet, moves well, not very co-operative in handling, nice coat and condition.
Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti JUN ERI 3. A year and two months, good ear placement, dark
eye and good dentition, well laid back shoulder, well angulated to the rear, nice strong topline, good depth of
chest, moves well.

MARGATE YOUNG COLLINS 26930/03 s.30.4.2003 i. Se(n) & No Mva Caperhill Missing Link e. C.I.B. Fin & Ee
Mva Canyonn Carrie On at Margate kasv. Marjut Kakko
Taipumuskokeet: Elimäki 22.8. Harry Vilkman SPA 0.
MAXI MATES LORD ESSEX Fin Mva 45001/02 s.22.8.2002 i. Cardamine Limerick e. Cardamine Tan Teak
kasv. Eva Börtin Bergqvist, Ruotsi
Jäljestämiskokeet: Kuusamo 23.8. Kari Pinola AVO 3 (23 pist).
MERAZURE DARING TIGER 10980/06 s.10.12.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru Mva EeV-06 Vitahotellets
Aragon e. Merazure Tan Azure Dream kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO EH 2. Excellent type, compact, clean large
head, a little light muzzle, too narrow front and must be more parallel, coat is not in show condition, movement
should be better, needs more temperament in the ring. Kotka KV 13.6. Annukka Paloheimo AVO EH 2. Hyvä
koko, pää saisi olla pidempi ja kuono voimakkaampi, sopiva luusto, raajakorkeutta voisi olla hieman lisää,
voimakas runko, karvapeite ei tänään parhaassa kunnossa, hyvä matala kinner, korkea etuliike, kauniisti esitetty.
MERAZURE HEAVENLY LOOK Ee JMva EeJV-08 27215/07 s.6.3.2007 i. Flyers Say Hey e. EeJV-06
Merazure Belleza kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 1. Very stylish, nice expression, well
constructed and well developed, light movements, enough powerful, not parallel in hocks, correct temperament,
tail should be more happy in movement. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KÄY EH. Hyvä tyyppi ja
koko, hieman lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat, hyvä luusto ja runko, hyvin kulmautunut takaa, kaunis turkki ja
ylälinja, hieman luisu lantio ja matala hännän kiinnitys, saisi esiintyä reippaammin. Mikkeli RN 13.6. Paula
Rekiranta KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, tiivisrunkoinen uros, hyvä kallo, hieman kevyt kallo-osa, etuasentoiset lavat, suora olkavarsi, hieman ulkokierteiset etukäpälät, hyvä runko ja takaosa, hyvä karvapeite,
yhdensuuntaiset liikkeet, saisi esiintyä reippaammin ja iloisemmin. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta KÄY
EH 1. Gut proportioniert Rüde von guter Grösse, hübscher Kopf, ausreichend maskulin, kurzer Rücken, gute
Brusttiefe, gutgewinkelt, schönes Haarkleid, zeigt sich schüchtern im Ring, eingeklemmte Rute ohne Rutenspiel.
Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos, Unkari KÄY ERI 1 PU2 SERT. Beautiful typical male but presentation could
be better, very beautiful head, bite ok, beautiful lovely eyes, perfect ears, gentle neck, very good compact body,
correct fore- and hindquarters, beautiful coat and colour. Joensuu KV 16.8. Elena Ruskovaara KÄY EH 1.
Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrunkoinen täyteläinen uros, kyllin maskuliininen pää, hyvän malliset silmät,
mallikas eturinta, erinomainen vahva takaosa, varsin hyvin kulmautunut edestä, kaula voisi olla ulottuvampi,
liikkuu terveesti muttei kovin halukkaasti, niiaa mielellään seistessä, voisi käyttää häntää paremmin liikkeessä,
valitettavasti olemuksesta puuttuu asenne, halu liikkua ja näyttää häntäänsä. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös,
Unkari KÄY EH 3. Sehr gut proportionierter Rüde, der Kopf köntte noch etwas eleganter und rassetypischer
sein, etwas wenig Stop, loser Vorderstand, korrekte Winkelungen Hinten, kein gute Präsentation, kein lustige
Rute.
MERAZURE JACKPOT TAN 59690/07 s.11.11.2007 i. Merazure Forever Tan e. Lv Mva LvV-07 Merazure
Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 2. Excellent proportions in head, neck
and body, correct expression, body and legs correctly constructed, little bit narrow chest in front, movement light,
the back must be more stronger in move, excellent temperament but needs ring training. Lahti KV 25.4. Reia
Leikola-Walden NUO H. Kookas vahva nuori uros jolla oikealinjainen pää jossa kuono-osa saa vielä täyttyä,
hyvä kaula ja ylälinja, suora olkavarsi, hyvä runko ja takaosa, hieman pitkä lanneosa, saisi liikkua hieman
tehokkaammin, hännässä selvä mutka, hyvän laatuinen turkki, erinomainen luonne. Mikkeli KV 26.7. Hana
Ahrens, Itävalta NUO EH 3. Grossrahmiger kräftiger Rüde, maskuliner Kopf mit etwas breiterem Oberkopf,
korrekte Behänge, schöne Hals-Rückenlinie, tiefe Brust, lockere Kehlhaut, korrekte Hinterhand, Knickrute, gutes
Rutenspiel, reichliche Behaarung.
MERAZURE UNSTOPPABLE TAN C.I.B Fin & Ee & Ru Mva 14077/01 s.25.1.2001 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV02 Berryhill's Bonfire e. Fin & Ee & Lt Mva BaltV-02 Merazure Lady Tan Dream kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VET ERI 1 PU3 ROP-VET. Excellent
proportions in head, neck and body, excellent head and expression, little bit narrow chest in front, movements
very powerful, very light, little bit narrow in front, excellent temperament. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens,
Itävalta VET ERI 1 PU4 ROP-VET. Typischer Rüde, gute Grösse, kurzer Körperbau, maskuliner Kopf, mit
leichter Ramsnase, sehr schöne Hals-Rückenlinie, fester Rücken, kurze Lende, gutes Haarkleid, korrekte Reete
und Rutenspiel, gute Kondition, Brand gut verteilt, flotte Bewegung.
MERRY COCKTAILS BLISS S44113/2009 s.30.4.2009 i. Merry Cocktails Reward e. Merry Cocktails Open Mind
kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki PN 8.11. Eeva Anttinen PEN 2. Sopivan kokoinen, urosmainen, hieman neliömäinen
rungoltaan, oikeailmeinen, linjoiltaan oikea pää, etuasentoiset lavat, hyvin kulmautuneet olkavarret, täyteläinen
runko, riittävät takakulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, runsas pehmeä pumpulimainen karvapeite, hieman
töpöttävät liikkeet, esiintyy hyvin.

MERYL KICK-OFF Fin Jva Fin Kva 25950/04 s.18.2.2004 i. Mankenbrock Spirit e. Nancarrow Cinamon kasv.
Maria Müllersdorf, Ruotsi
Metsästyskokeet: Raahe 14.11. Ari Grönstrand VOI 2 (96 pist). Raahe 15.11. Ari Grönstrand VOI 2 (94 pist).
Metsästyskokeet, vesilintu: Ii 22.8. Jyrki Vuopohja VOI 1 (106 pist). Ii 23.8. Jouni Klaar VOI 1 (117 pist).
Tottelevaisuuskokeet: Haukipudas 31.1. Heli Piritta Pärssinen EVL 3 (203,50 pist). Tornio 21.2. Olavi Pajala
EVL 0 (152 pist). Oulu 18.4. Allan Aula EVL 2 (254,50 pist). Oulu 3.5. Olavi Pajala EVL 0 (146 pist). Oulu 13.5.
Marja-Leena Hituri EVL 3 (208 pist). Oulu 29.7. Marja-Leena Hituri EVL 0 (181 pist).
MIDIAN’S LUCKY STAR 44908/04 s.11.7.2004 i. Shimmerian Jubilee Prince e. Midian’s Jewel Queen kasv.
Katri Laitila
Jäljestämiskokeet: Karvia 24.5. Kai Ylikoski VOI 2 (a-4, b-6, c-7, d-13, e-1, f-3 = 34 pist). Santtu merkkaa alkumakuun ja aloittaa sopivaa vauhtia etenevän ja jälkitarkan jäljestyksen, merkkaa kaikki makuut, 1. kulma lähes
jäljen mukaan, 2. kulma jossa katko veretys loppuun, hakee jatkoa kulman takana ja palaa takaisin veretyksen
loppuun, uusi lenkki tulosuuntaan ja takaisin veretyksen loppuun, seuraava lenkki osuu jäljen tekijöiden jäljille ja
niitä seuraamalla löytyy uuden osuuden alku, 3. kulma jäljen mukaisesti, viimeisellä osuudella jälki kulkee
vanhan ajouran yli, Santtu tarkastaa uraa molemmin puolin ja ylittää jäljen kolmesti sitä ottamatta, jatkaa uraa
pitkin kehotuksesta piittaamatta niin pitkälle että tuomitaan hukka, palautuksen jälkeen hyvin kaadolle, kaatoa
nuuskaisee ja poistuu siltä, saisi olla kiinnostuneempi kaadosta, jäljen alku näytti että Santtu osaa jäljestää.
Kuortane 14.6. Jukka Hevonkorpi VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-14, e-3, f-5 = 46 pist). Santtu lähti itsenäisesti ja
innokkaasti jäljelle, se eteni reipasta vauhtia maa- ja ilmavainua käyttäen lähes jälkitarkasti koko jäljen, kaikilla
osuuksilla vain pari nopeaa tarkistusta, katkolla koira osoittaa veren lopun ja kaartaa nopeasti jatkoon, pian se
kuitenkin pysähtyy syömään heinää turhan pitkäksi ajaksi, jatkaa kuitenkin kehotuksista, kulmat pienellä
kaarroksella, kaikki makuut koira osoittaa erinomaisesti, suoraan sorkalle jota nuuskii ja jää paikalle, erinomainen jäljestys. Kouvola 9.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 3 (22 pist). Kauhava 27.9. Paul Vuori VOI 2 (33 pist).
MIDIAN’S PRODIGY PAL 55773/06 s.9.8.2006 i. Fin Mva Two Pine’s Ipso Facto e. Midian’s Jewel Queen kasv.
Katri Laitila
Näyttelyt: Lapua RN 9.5. Markku Santamäki AVO EH 2. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, hyvä
pää, joskin hieman takaluisu kallo, riittävä luusto, syvä rintakehä joka voisi olla paremmin kaartunut, lantio-osa
voisi olla paremmin muotoutunut, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, pehmeät välikämmenent.
MUSKETTIKOIRAN DON JUAN Fin Mva Fin Jva 14526/00 s.1.1.2000 i. C.I.B. Fin & Ee Mva BaltV-00
Benchmark Kickshaw Knob Jr e. Fin Jva Muskettikoiran Amanda kasv. Pirjo Toivakainen
Jäljestämiskokeet: Lapinjärvi 14.6. Anne Laukkanen VOI 3 (22 pist). Elimäki 28.6. Tuovi Henttu VOI 1 (42
pist). Mikkeli 5.7. Kati Huovila VOI 1 (45 pist). Loppi 2.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 2 (31 pist). Kouvola 9.8.
Pasi Kemppainen VOI 1 (48 pist).
MUSKETTIKOIRAN EL NINJO Fin Jva 34622/00 s.10.7.2000 i. C.I.B Fin & Ee & Lt & By Mva V-94 LtV-99
Fools Alibaba e. Benchmark Vero Moda kasv. Pirjo Toivakainen
Jäljestämiskokeet: Juuka 30.8. Tuire Lindfors VOI 1 (44 pist). Utajärvi 19.9. Helena Huhmarniemi VOI 1 (43
pist). Utajärvi 20.9. Jouni Simonen VOI 1 (43 pist).
MUSKETTIKOIRAN LA DOLCE VITA 36736/04 s.15.6.2004 i. C.I.B Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva
EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Isadora kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta AVO ERI 1 PU2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea uros, hyvä pään malli, lempeä ilme, riittävä kaula, hieman suora olkavarsi, tilava runko,
aavistuksen luisu lantio, hyvät takakulmaukset, karvapeite ok, liikkuu hyvin. Punkaharju RN 1.8. Reia LeikolaWalden AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan erinomainen uros jolla kaunisilmeinen riittävän pitkä pää, sopiva luusto, hyvä ylälinja, tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla, voisi olla hieman tiiviimpi liikkeessä, erinomainen turkki ja luonne. Luumäki RN
30.8. Paavo Mattila AVO ERI 1 PU2 SERT. Mittasuhteiltaan hyvä kaunis uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen
kaula, ylälinja ja takaosa, sopusuhtainen runko, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Valkeala
RN 8.11. Matti Luoso AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen uros, hyvä pää jossa riittävän
yhtenäiset linjat, oikea purenta, riittävä kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta, hieman pitkä runko,
korkea kinner, hieman kapea reisi, hyvä etukulmaus, liikkuu takaa hieman ahtaasti, hyvä sivuaskel, ylälinja ei
pidä liikkeessä, hyvä käytös.
MUSKETTIKOIRAN PETER PAN 35831/06 s.16.6.2006 i. Toalmark Cool N’Brown e. Fin Mva Muskettikoiran
Fantasy Fanny kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 18.4. Paula Rekiranta KÄY ERI 2 PU2 VASERT. Voimakas vankkarakenteinen
uros jolla hyvä urosmainen pää, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, hyvä kaula ja ylälinja, hieman niukat mutta
tasapainoiset kulmaukset, tilava rintakehä, hyvä luusto ja karvapeite, taka-askel saisi olla tehokkaampi, erinomainen iloinen luonne. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta KÄY ERI 2 PU3. Erittäin hyvän tyyppinen,
aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antava uros, erittäin hyvä pään malli, vahva kaula, hyvä eturinta, tilava
rintakehä, polvikulmaus saisi olla selvempi, hyvä turkin laatu, erinomainen luonne.
MUSKETTIKOIRAN ROBIN HOOD 30780/07 s.30.4.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Muskettikoiran
Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen

Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 4. Excellent proportions in head,
neck and body, correct expression, sloping croup, little bit narrow in chest, movement very light and wide, not
parallel behind, excellent temperament.
MUSKETTIKOIRAN ROCK'N ROLL 30779/07 s.30.4.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e.
Muskettikoiran Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara NUO EH 3. Maskuliininen kokonaisuus, uros jolla kyllin vahva
raajaluusto, hyvin kaunispiirteinen pää, tyypillinen ilme, toivoisin hiukan vahvemmat kulmaukset eteen ja taakse,
sopiva runko tähän ikään, kaunis kaula ja ylälinja, voisi liikkua joustavammin ja hiukan pidemmällä askeleella,
hiukan sidottu takaa, esitetään hyvin kauniisti. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI
3. Very good proportions, correct expression, little bit long loin, little bit straight and short upper arm, light
movements, enough wide steps but in movement the dog's head twisted, excellent temperament.
MUSKETTIKOIRAN SALAMA 32850/07 s.7.5.2007 i. Toalmark Cool N’Brown e. Muskettikoiran Number One
kasv. Pirjo Toivakainen
Taipumuskokeet: Renko 25.7. Anitta Kauppila SPA 0.
MY DECAMERONE WATERCOLOUR RKF2279799 s.27.2.2008 i. Quandy's Yesterday Men e. My
Decamerone Nomination kasv. T. P. Grishko, Venäjä
Näyttelyt: Rovaniemi KV 20.6. Jos de Vuyper, Belgia NUO ERI 2. 18 months, good type, nice head, good
expression, quadratic in body, correct neck, tail well set, angulations in harmony, correct breast with good
ribbing, moves with drive and lot of tail action.
NEPPARI’S COCONUT MILK 32976/06 s.29.4.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Rassel's Beautiful
Queen kasv. Riikka Virkki
Luonnetestit: Turku 21.5. Jorma Lankinen ja Sirkka Lempinen 71 pist (+112/-41). Toimintakyky -1, terävyys +1,
puolustushalu +1, taisteluhalu -1, hermorakenne +1, temperamentti +2, kovuus -2, luoksepäästävyys +3,
laukauspelottomuus +++.
NEPPARI’S DO THAT THING 28730/07 s.26.11.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Neppari’s
Anastasia kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO H. Good front angulation, 2 year old orange
roan, well proportioned head, lacking muscle condition overall, needs to develop in brisket, needs more strength
in rear end, needs time.
NEPPARI’S GLOOMY DAY SMOOTHIE 35473/09 s.2.5.2009 i. Pretty Flower's One Way Or Another e. Opri
kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Kotka PN 4.10. Reia Leikola-Walden PEN 2. Mittasuhteiltaan erinomainen pikkupentu jolla kaunisilmeinen vielä hieman pieni pää, riittävä kaula, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, liikkuu vielä
kovin holtittomasti ja pentumaisesti, hyvä luonne.
NIGHTLANE’S FABULOUS Fin & Ee Mva 38725/06 s.29.6.2006 i. Backhills Just For You e. Nightlane’s Hungry
Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen VAL ERI 1 PU2. 2½-vuotias, kaunislinjainen hyväluustoinen nuori
uros jolla urosmainen kaunisilmeinen pää jossa oikeat linjat ja mittasuhteet, hyvä purenta, korvat ja huulet,
hieman pystyt lavat ja kyynärpäät saavat tiivistyä, vahva lanne, erinomainen takaosa, erinomainen karvan laatu,
hyvä sivuaskel, hieman löysä kyynärpäistä. Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 PU2. Erinomaista
tyyppiä edustava uros, hyvä karva ja näyttelykunto, oikean mallinen hyväilmeinen pää, sopivasti kaulaa, hyvä
leveys eturinnassa, etukulmaukset voisivat olla voimakkaammatkin, hiukan korkea häntä liikkeessä, käyttää
hyvin takaosaansa liukkaallakin lattialla, kaunis luonnollinen ryhti, oikea tapa liikkua, miellyttävä esiintyminen.
Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen VAL ERI 1 PU1 ROP. 3-vuotias erinomaista tyyppiä oleva miellyttäväluonteinen uros jolla kokoon sopiva raajaluusto, miellyttävä pää ja ilme, erinomainen karvan laatu, hyvät takakulmat, aavistuksen niukat edessä, eturinta saisi olla täyteläisempi, hieman lyhyt lantio, hyvä kaula ja ylälinja,
riittävä runko, liikkuu hyvällä askelpituudella, esitetään hyvin. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki VAL ERI 1
PU1 VSP. Vahvarakenteinen, hyvin urosmainen, vahva täyteläinen pää, vahva kaula, sopusuhtainen luusto,
lanneosa saisi olla vahvempi, tasapainoiset liikkeet, hieman korkea häntä, käyttäytyy hyvin, näyttävä turkki.
Laukaa KR 11.7. Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 3. 3 years old, very important head, nice expression, I'd
like a better angulated shoulder, good thorace, open elbows, enough angulation in the back, good coat, good
movement. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie VAL ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva, hieman edestä niukasti
kulmautunut, hieman liian lyhytlantioinen uros, hieman voimakas kallo, kuitenkin hyvä ilme, aavistuksen pehmyt
selkä, runko voisi olla tilavampi, hyvä karva, käyttäytyy iloisesti, liikkuu hieman löysästi edestä. Hyvinkää ER
25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia VAL H. Flashy black and white, masculine head, good length to hight,
would like a longer upper arm which would put his legs to whithers and give him better balance, well angulated
rear, moved well and happily but tail a bit high.
Jäljestämiskokeet: Tammela 31.5. Jukka Kuparinen AVO 2 (a-5, b-8, c-7, d-10, e-3, f-2 = 35 pist). Rauhoitettu
ohjattu lähtö, koira lähtee etenemään reipasta vauhtia maavainua käyttäen, 1. osuudella vain yksi lenkki jäljen
sivusta, kulman oikaisee noin 5 metrillä jatkaen toiselle osuudelle, toisellakin osuudella vain pienet lenkit jäljen
sivussa ja toinenkin kulma oikaistiin, viimeisellä osuudella jo isompia lenkkejä jäljen sivussa, kaadolta ohi niin

pitkään että tuli hukka, palautettiin kaadolle ja se kiinnosti, alun ripeä vauhti ehkä kostautui lopun ollessa jo
puurtavampaa työskentelyä. Ruovesi 28.6. Hannu Suonto AVO 2 (31 pist).
NIGHTLANE’S PEACEMAKER 10963/04 s.6.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s Lonely Hunter
kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen KÄY EH 3. 5-vuotias hyvärunkoinen uros jolla riittävä raajaluusto,
kaunisilmeinen pää, hyvät pitkät korvat, hyvät huulet ja purenta, kovin suora etuosan rakenne, hyvä vahva
takaosa, tiiviit käpälät, hyvä karvan laatu, oikea cockerin luonne, liikkuu reippaasti mutta edestä kovin löysästi ja
lyhyellä askeleella, hyvä takaliike. Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara KÄY EH 1. Kokonaisuudessaan
maskuliininen uros jolle toivoisin hieman vaikuttavamman pään, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä eturinta ja
rintakehä, sopivat raajojen kulmaukset, hiukan pehmeä ylälinja, häiritsevät niskamakkarat, liikkuu sopivalla
askelpituudella mutta toivoisin tiiviyttä liikkeeseen enemmän, ei parhaassa karvassa, esitetään kauniisti.
Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen KÄY H. 5-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, miellyttäväluonteinen uros joka
ei karvapeitteeltään kunnossa tänään, vankka runko, riittävä raajaluusto, kaulalinja saisi olla tyylikkäämpi,
miellyttävä pää ja ilme vaikkakin kuono-osa saisi olla täyteläisempi, liikkuu sivusta hyvin, samoin edestä ja takaa,
karvattomuus häiritsee, esitetään hyvin. Laukaa KR 11.7. Alberto Cuccillato, Italia KÄY EH 1. 5 years old,
good type, lovely expression, I'd like a more elegant neck and shoulder better angulated, good thorace, short
loin, correct coat, in movement close hocks.
Jäljestämiskokeet: Tammela 31.5. Jukka Kuparinen AVO 2 (a-4, b-7, c-6, d-10, e-3, f-2 = 32 pist). Ohjattu
lähtö, vähän matkaa jäljestettyään koira teki lenkin jäljen sivulle ja palattuaan lähtee paluujäljelle josta hukka,
jäljestys etenee jäljen molemmin puolin pyörien 1. kulmalle jossa makuu tarkistetaan, kulmalta ei meinaa jatko
löytyä mutta kehoituksilla jatko lopulta löytyi, toinen osuus taas pyörteillen toiselle kulmalle jossa makuun vain
nuuhkaisee, viimeinen osuus jo suoremmin kaadolle asti ja se kiinnosti, koira tietää koko ajan missä jälki menee
mutta tänään helteisessä kelissä se ei kauheasti kiinnostanut. Ruovesi 28.6. Hannu Suonto AVO 1 (50 pist).
Kouvola 9.8. Tuula Pekkalin AVO 1 (45 pist). Tammela 30.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (44 pist). Laihia 4.10.
Markku Huttunen VOI 1 (41 pist).
NIGHTLANE’S WILD FORTUNE 32167/09 s.20.5.2009 i. Bleper's Step By Step e. Nightlane’s Hungry Hunter
kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 1 KP. Eye catching particoloured dog, very
nice outline and shape, pleasing shape to skull, well chiselled under the eye, pleasing earset, moderate reach of
neck, level topline, moderate hindquarters, looks very good on the move, could be straighter in front.
NOBLE TRAMPS BACARDI COLA 29465/00 s.24.5.2000 i. C.I.B Fin & Ee Mva Benchmark Hard Rock Cafe e.
Karlux Lemon Squash kasv. Elisa Itälaakso
Jäljestämiskokeet: Närpiö 6.6. Jarmo Nummijärvi VOI 0 (0 pist). Måns energisesti matkaan, reipasvauhtinen
maa- että ilmavainuinen 1. osuus aluksi hyvää jäljestystä mutta 50 metriä niin Måns pyörii jäljen päällä useita
kertoja, makaus merkataan, kulmalla suunnan tarkastus, 2. osuuden makaus ok, vähän ennen kulmaa poistuu
Måns jäljeltä, tuomitaan hukka, kulma tarkasti, 3. osuuden makaus merkattiin, katkokulmalla Måns lähtee
paluujäljelle, tuomitaan toinen hukka, 3. osuus, Måns poistuu heti jäljeltä, kolmas hukka ja tuomari keskeyttää
kokeen. Närpiö 30.8. Jarmo Nummijärvi VOI - (0 pist).
NOBLE TRAMPS EMPTY POCKET 18407/05 s.1.12.2004 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon
Second Sight e. Noble Tramps Close To You kasv. Elisa Itälaakso
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia AVO EH. Compact with good proportions and
pigmentation, correct coat, typical head, too much neck skin, good topline, correct angulation, parallel in front,
flowing movement, correct teeth. Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen,
kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, runko voisi olla täyteläisempi, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, erittäin hyvä takapotku, hyvä luonne.
NORTHWORTH A TRUE ASHGROVE Fin Mva 18348/99 s.17.3.1999 i. C.I.B Fin Mva EuJV-91 Raccoon’s
Quite A Bomb e. Am Mva Ashgrove Captivating kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska VET EH 3. 10 years old black and white dog in
excellent condition, well chiselled head, masculine, nice neck, little straight shoulder, good forechest, excellently
short and cobby, nice croup and tailset, well angulated behind, covers ground well but he is a bit tired, a very
nice veteran. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI 2. Hyvä tyyppi ja koko, vahva uroksen pää,
hyvä kaula, vahva tiivis runko, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, kaunis turkki, liikkuu hyvin.
NORTHWORTH A WINNING CARD 15395/09 s.28.11.2008 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. Northworth Variety
Dress kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 2 KP. Erittäin hyvät mittasuhteet, pään linjat voisivat olla
yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, etutassut kiertyvät hieman ulospäin,
liikkuu hyvin ja iloisesti, miellyttävä luonne. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta PEN 1 KP ROP-pentu.
Bereits sehr gut entwickelter Rüde, etwas länglicher Körperbau, guter Kopf, trockener Hals, korrekte Behänge,
tiefe Brust, fester Rücken, Lendenpartie etwas länger, Rute gut angesetzt, sehr schönes Haarkleid, gutes
Rutenspiel, temperamentvolles Gangwerk, typisches freundliches Wesen. Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos,
Unkari PEN 2. Good temperament, well proportioned 8 months old male with beautiful head, correct compact
teeth, good ears, beautiful neck, good stop and underline, front feet turn a little bit out, very good hindquarters,

good coat, very promising. Joensuu KV 16.8. Elena Ruskovaara PEN 2 KP. Jäntevä, oikeat mittasuhteet
omaava, keskivahva raajaluusto, tilava taakse ulottuva rintakehä, pään linjat saavat tulla yhdensuuntaisemmiksi
ja otsapenger merkitymmäksi, hyvät kulmaukset edessä, niukka eturinta, hyvät kootut käpälät, liikkuu hyvällä
askelpituudella takaa, etuaskel voisi olla pidempi, kantaa itsensä hyvin. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös,
Unkari PEN 1 KP ROP-pentu. Viel versprechender Jüngsterrüde mit gute Pigmentation und gute Knochen,
korrekte Winkelungen, korrekt getragene Rute, vielversprechende Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent
O'Brien, Irlanti PEN 1 KP ROP-pentu. Almost 9 months old puppy, very nice head and balance, nice
expression, good length of neck and laid back shoulder, good front, tight feet, nice rear angulation, moves well,
good drive coming and going, scissor bite, good coat.
NORTHWORTH CHARMING SHAMAN 41728/06 s.11.7.2006 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e.
Jaturga vom Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Rovaniemi RN 15.8. Markku Santamäki KÄY EH 1. Kookas, sukupuolileimaltaan selvä, urosmainen
pää, kuonon ja kallon ylälinjat tulisi olla samansuuntaiset, korkeat otsaluut, pitkä kaula, hyvä raajojen luusto,
hyvin kulmautuneet ja riittävän pitkät olkavarret, hyvä rinnan syvyys ja takaraajojen kulmaukset, käyttäytyy
reippaasti ja liikkuu samoin.
NORTHWORTH ECHO OF CHEROKEE 14839/07 s.13.10.2006 i. Se & Ar & Uy Mva Uy JMva MV-05 V-09
PMV-09 Corralet Indian Savage e. Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI 1 PU4 VASERT. Excellent type,
excellent proportions in head, neck and body, correct expression, little bit short and straight upper arm,
movements very light, very parallel, little bit high step in front, excellent temperament. Tampere ER 17.5. Mikael
Tranholm, Tanska AVO ERI 2. 2½ years old red dog of excellent quality, masculine head, would like the stop
more marked, scissor bite, excellent neck, good shoulder, a little straight in upper arm, good forechest,
excellently short and cobby, well developed body, nice croup and tailset, well angulated behind, happy free
mover, a little loose in the front, very well presented. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi AVO EH 2. Selvän sukupuolileiman omaava uros jolla hyvä pää, tummat silmät, oikea purenta, hyvä kaula, ylälinja ei aivan korrekti, saisi olla
kulmautunut edestä paremmin, turhan ylös kiinnittynyt häntä joka liikkeessä pystyssä, rinnan syvyys ei vielä
riittävä, koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin käpälät sisäänpäin, takaliike ok, aurinkoinen luonne, erinomainen
turkin laatu. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia AVO ERI 2. Quality masculine head, nice eye, well
placed ears, lovely front, neat feet, good neck, shoulder and topline, well bent stifle, sound active mover.
NORTHWORTH JACK OF ALL TRADES 29997/04 s.25.2.2004 i. Fin Mva Finemoon One And Only e. EuV-06
Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia AVO EH 4. Correct type and proportions, correct type of head,
lines parallel enough, a bit straight and short croup, needs better tail carriage, well developed ribcage long
enough, enough angulated, could have better movement, correct temperament, shows much better standing
than moving.
NORTHWORTH JUGGERNAUT OF WAR 40334/07 s.6.5.2007 i. Se(n) Mva Woodman Black Petrs e.
Northworth Madam's Match kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Juuka RN 24.5. Leni Finne AVO EH 1. Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää,
aavistuksen pienet silmät, oikein kiinnittyneet korvat, kaula saisi olla kuivempi, oikea ylälinja, erinomainen eturinta, hieman pystyt lavat, oikean mallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, riittävä askelpituus, korkea etuaskel, häntä jää liikkeessä alas. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel AVO ERI 4.
Maksimikoko, oikeat mittasuhteet, hyvä ilme, kaula saisi olla hieman näyttävämpi, hyvä ylälinja, rintakehä ja
kulmaukset, kääntää hieman etutassujaan sisään seisoessa ja liikkeessä, hieman ahtaat takaliikkeet.
Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie AVO ERI. Erittäin hyvän tyyppinen edestä niukasti kulmautunut ja hieman
lyhytlantioinen herra, hieman voimakas otsa ja kuono voisi olla hieman pidempi, kaula saisi liittyä kauniimmin
lapoihin, liikkuu hieman lyhyellä askeleella ja löysästi edestä, esiintyy vähän vaisusti, erinomainen karvan laatu.
Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 2. Excellent type, big size, lovely head, elegant neck
but with a little bit dewlap, excellent brisket and chest, good topline, very well angulated, excellent coat, excellent
movement.
NORTHWORTH KING’S COMMAND Fin Mva 11946/99 s.1.12.1998 i. Northworth Hot Stepper e. PMV-99 V-02
V-04 Northworth May I Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto VET ERI 1 PU3 ROP-VET BIS4-VET. Erinomaisessa kunnossa
oleva veteraaniuros, vahva selkä, voimakas rintakehä, hyvin kulmautuneet takaraajat, hyvässä turkissa, liikkuu
hyvin. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Large, strong, very sound
male, excellent condition for his age, with excellent balance and drive in his movements, with wonderful
expression and clean head. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia VET ERI 1 ROP-VET. Nice type with
very nice temperament, correct ears, stop, eyes and bite, correct topline, very strong angulations, correct
temperament, excellent movement. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI 1 ROP-VET. Erittäin
hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää ja ilme, turhan paljon kaulanahkaa, hyvä kaula, kaunis ylälinja, hyvä vahva tiivis
runko, vahva luusto, hyvät kulmaukset edessä ja takana, kaunis turkki, erittäin kauniissa kunnossa ikäisekseen,
liikkuu hyvin. Hyvinkää ER 25.10. Pierluigi Buratti VET ERI 1 VSP-VET. Mascolino di buona taglia, corretti
rapporti cranio e muso, bene l'occhio, orecchie ben innente di guiste proporzioni, buon collo, dorsale solida,
sufficiente langolo della spalla, bene posteriori, gli appiondi, movimento suolto e tipico, bene il mantello e la

coda. Tampere RN 6.12. Juha Kares VET ERI 1 PU4 ROP-VET. Erittäin komea, mittasuhteiltaan mallikas
arvokkaasti vanhentunut herra, maskuliininen vahvahko pää, hyvä etuosa, erinomainen rintakehä ja luusto, hyvä
leveä reisi, erinomainen karvapeite, liikkuu maatavoittavasti, hyvin itsensä kantaen.
NORTHWORTH LABIATE DESIGN 53248/07 s.8.6.2007 i. Se(n) Mva Backhills New Design e. Jaturga vom
Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki AVO EH 2. Hyvät rungon mittasuhteet (korkeus/pituus),
täyteläinen pää, kuonon ja kallon ylälinjat tulisi olla samansuuntaiset, hyvä ylälinja, olkavarret saisivat olla
viistommat, riittävä rinnan syvyys, hyvät takaraajojen kulmaukset, hyvät liikkeet ja käyttäytyy luottavaisesti, hyvä
turkki. Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen luonne, hyvä tyyppi ja
mittasuhteet, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja ylälinja, etuosa saisi olla
paremmin kulmautunut, hyvä takaosa, erinomainen karvan laatu, liikkuu ja esiintyy hyvin.
NORTHWORTH LAKE POET 53247/07 s.8.6.2007 i. Se(n) Mva Backhills New Design e. Jaturga vom Schloss
Hellenstein kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Kemi KR 12.7. Ritva Raita AVO ERI 2 PU4.
NORTHWORTH LAST DEVIL Fin Mva 21770/99 s.24.3.1999 i. Northworth Hot Stepper e. Northworth Pin'nacle
kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET. 10-vuotias, tyypiltään erinomainen, reipas ja iloinen veteraani, kaunis pää, lempeä ilme, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, oikea-asentoiset
hyväluustoiset raajat, ikäisekseen erittäin hyvä turkki, liikkuu hyvin, iloisesti heiluva häntä. Salo KR 6.6. Kirsti
Louhi VET EH 2. Hyvän tyyppinen vanha herra joka liikkuu vielä todella vetreästi ja sujuvalla askeleella, selvä
sukupuolileima, melko hyvä pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rinnan
syvyys, hyvä leveä reisi, hyvä karvan laatu, avoin takaliike, hieman ahtaat etuliikkeet, liikkeessä iloinen häntä.
Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi VET ERI 1 PU2 ROP-VET. 10 årig veteran av högsta kvalitet och i
top kondition, vackert maskulint ädelt huvud, utmärkt hals och rygglinje, välvinklad fram och bak, utmärkt kropp,
utmärkta rörelser, flott presenterad. Karjaa KR 12.7. Juha Kares VET ERI 1 PU4 VSP-VET. Hyvässä kunnossa
oleva maskuliininen, samalla tyylikäs hyvin säilynyt veteraani, linjakas pää jossa profiili voisi olla hieman
parempi, hyvä kaula ja lapa, suorahko etuosa, hyvä rintakehä, riittävästi kulmautunut takaosa, hyvä turkki,
ikäisekseen hyvät liikkeet, omistaja voi olla ylpeä hienosti säilyneestä komeasta veteraanista. Turku KR 8.8.
Dario Milosevic, Kroatia VET ERI 2. 10½ years old male, very good proportions of body and head and bone,
good angulation front and back, good tailset and coat, very good moving. Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki
VET ERI 1 PU3 ROP-VET BIS4-VET. Vahvarakenteinen veteraaniuros, miellyttävä ilme, hieman korostuneet
otsaluut, upea kaula ja ylälinja, vahva luusto, hyvät käpälät, hyvä eturinta, oikea rintakehän syvyys ja muoto,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat ja hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin. Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa Heikkinen
VET ERI 1 VSP-VET. Erinomaisessa kunnossa oleva 10-vuotias veteraani, hieman kookas mutta hyvän
tyyppinen, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, vahva selkä, hieman
etuasentoiset lavat, hyvä takaosa, hyvä runko, liikkuu ja esiintyy hyvin. Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara
VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET. Oikean tyyppinen, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa esitetty uros, hyvä
luusto ja edelleen jämäkkä runko, pää on jo kuivunut, ilme voisi olla leppoisampikin, tasapainoinen raajarakenne,
maatavoittava askellus ja oikea tapa liikkua, kaunis näyttelykunto, kunniaksi omistajalleen tässä kunnossa.
Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia VET ERI 2. Good masculine head, good front, feet and bone,
nice neck and topline, good bend of stifle, moved well.
NORTHWORTH O'RATATOULLE 20225/08 s.17.12.2007 i. Se & Ar & Uy Mva Uy JMva MV-05 V-09 PMV-09
Corralet Indian Savage e. Northworth Variety Dress kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia AVO EH 4. Would like more foreface, nice eye and
ears, good neck and outline, well set tail, good quarters, moves well behind, a little wide in front.
NORTHWORTH QUITE A DEAL 35006/08 s.8.4.2008 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Jaturga vom
Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN EH. Slightly tall male but good body proportions,
strong head, showing slight eye haw, correct head to muzzle ratio, good front and rear angulation, good coat,
good tailset, on the move movement could be straighter and more correct. Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen
JUN EH 2. 11 kk ikäinen, erinomaista tyyppiä oleva, erinomaiset mittasuhteet omaava kaunispäinen ja kaunisilmeinen uros jolla hyvä luonne, erinomainen luusto, hyvä runko ja turkki, vielä tänään liian tiukka purenta ja alaleuka saa hieman levetä, liikkuu hyvin, esiintyy ja esitetään erinomaisesti, pidän kovasti tästä uroksesta mutta
alaleuan pitää levitä. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto JUN ERI 1 PU4 VASERT. Ikäisekseen erittäin hyvin
kehittynyt junioriuros, oikean mallinen pää jossa hyvä ilme, lavat hieman edessä, hyvä selkä, hyvä tiivis runko,
hyvin rakentunut takaosa, kauniissa turkissa, liikkuu hyvin. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN
EH 2. 1 year old black and white dog of very good quality, very nice outline but a little heavy allover, very
masculine head, would like it more dry, scissor bite, excellent neck, a little straight in shoulder, good forechest,
excellent short and cobby body, slightly sloping in croup, good hind angulations, moving with good drive but
sometimes likes to go in two lines, very well presented, very nice coat. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta JUN
ERI 1 PU1 SERT ROP RYP4. Vankka nuori uros jolla erittäin hyvät mittasuhteet, vahva pää, hieman takaluisu
kallo, hyvä kaula, tiivis selkä, oikein kulmautuneet raajat, kyljet voisivat kaareutua tasaisemmin, erittäin hyvä
karvapeite, vaivattomat liikkeet. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia NUO EH 4. 19 months old,

lovely masculine expression, correct bite, neck with dewlap, loose elbows, excellent coat, good movement.
Tampere RN 6.12. Juha Kares NUO ERI 1 VASERT. Näyttävä, tyylikäs, hieman kookas innokas uros, pää voisi
olla hienostuneempi ja tyylitellympi, kaunis kaula, riittävä eturinta, muuten hyvä rintakehä, sopiva luusto,
esitetään hienossa näyttelykunnossa, ihana temperamentti, lennokkaat liikkeet, hyvä ryhti.
Taipumuskokeet: 29.8. Tero Mettälä SPA 1.
NORTHWORTH UNDER TAKER 45192/05 s.18.8.2005 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e.
Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta KÄY ERI 2 PU3 VASERT. Erittäin kompakti, tiivisrunkoinen
uros, hyvä kallo, kuono-osa saisi olla hieman täyteläisempi, tyylikäs kaula, lyhyt selkä, tasapainoiset kulmaukset,
hyvä rintakehä, sopusuhtainen luusto, hieman pehmeä karvan laatu, yhdensuuntaiset liikkeet, iloinen häntä.
Salo KR 6.6. Kirsti Louhi KÄY EH 1. Hyvän tyyppinen uros jolla riittävä luuston vahvuus kokoonsa nähden,
melko hyvä pää, oikea purenta, turhan vaaleat pyöreät silmät, melko hyvä ylälinja, hieman ylös kiinnittynyt häntä,
hyvät kaarevat kylkiluut, hyvät kulmaukset sekä edessä että takana, turhan pehmeä karvan laatu, erinomainen
käytös, liikkeessä iloinen häntä, takaliike ok, etuliike vispaavaa. Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki JUN ERI
1. Erinomaiset mittasuhteet (korkeus/pituus), ilmeikäs pää, pitkä kaula, hyvä ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset,
hyvät liikkeet ja käyttäytyy hyvin, turkki ei nyt paras mahdollinen.
NORTHWORTH VALUE RAISER 12677/09 s.16.8.2008 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Northworth Taste To
Knight kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN EH 1. 9 months old red dog of very good quality,
very nice outline but I would like a little more size, masculine head but a little hard expression, slightly appleshaped skull, excellent neck, nice shoulder, excellent forechest, very nice shoulders and cobby body, excellent
croup and tailset, very good hind angulations, very nice mover, covers ground well, needs to stabilise in back,
well presented. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN ERI 1 PU3 SERT. Well developed
golden dog of 14 months, well balanced head, good length of muzzle, kind eye, straight front, well boned,
straight legs, a little long in loin but otherwise nice type, sound moving. Tampere RN 6.12. Juha Kares JUN ERI
1 PU3 SERT. Aivan erinomainen maskuliininen uros, ihanat mittasuhteet ja malli, erinomainen kuono-osa,
täyteläiset huulet, erinomainen kallon profiili, kallo ei saa levitä, erinomainen kaula ja lapa, erinomainen luusto ja
rintakehä, kaunis profiili, erinomainen takaosa, kauniissa turkissa, laatu voisi olla suorempi, todella kauniit
liikkeet joissa erinomainen mitta ja koiralla hyvä ryhti koko ajan. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, IsoBritannia JUN ERI 4. Strong but attractive head, very good body and construction, very good topline and tailset,
good front and rear, very good bone and feet, excellent presentation, sound and stylish. Helsinki KV 13.12.
David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 2. Lovely type of dog with very good bone and substance throughout,
masculine head without being overdone, very clean over neck and shoulders, best of legs and feet, short deep
body, excellent spring of rib, well rounded quarters with a good bend of stifle, sound on the move.
NORVALE TOFFEE BANOFFEE 21425/09 s.24.10.2008 i. Strawberry Line's Bounty e. Norvale Crystal kasv.
Merja Järnstedt
Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen, vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, täyteläinen pää, hieman löysää leuanalusnahkaa, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, hyvä
luusto, hyvin ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, käyttäytyy iloisesti, hyvät viistot lavat, selkä
voisi vielä vahvistua. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN H. Promising orange and white,
good length of stride fore and aft, immature in development at the moment, head needs to break, doesn't need
any more bone, loose skin on the neck. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN EH. A little
strong in head, excellent ribbing, very good presentation, very good character, good topline and tailset, front legs
not straight with large unattractive feet, good quarters, moving erratically in front. Helsinki KV 13.12. David
Shields, Iso-Britannia JUN EH. Dog with very good bone and substance around, balanced head with kind eye
and soft expression, good front, strong neck, set in well placed shoulders, very good depth of chest, well
rounded quarters, when he is settled moves soundly, would prefer him little higher in front legs.
OF SNOWSTORM REAL MORION 24554/97 s.5.4.1997 i. EeV-97 Northworth Peek In Memories e. Nunnukan
Imacine kasv. Aino Eloranta
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VET EH 3. Oversized male, slightly long body
proportions, correct skull to muzzle ratio, correct earset, front angulation little steep, topline correct, coat correct,
tailset correct, shows good movement. Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen VET H. 12-vuotias veteraani joka
saisi olla kooltaan pienempi, kaunismuotoinen pää, hyvä luusto, erinomainen luonne, vankka runko, ikä näkyy jo
karvapeitteessä, hieman lyhyt lantio, turhan raskas kokonaisuus, liikkuu vielä hyvin, esitetään hyvin. Kinnula RN
5.4. Merja Ylhäinen VET EH 2. Erittäin kookas, hyvät mittasuhteet, vahva luusto, hyvä pää ja ilme, riittävä
kaula, riittävät etu- ja takakulmaukset, hyvä runko ja rintakehä, erinomaisessa kunnossa oleva veteraani jolla on
upea hyvin hoidettu turkki, liikkuu hyvin, koira aristelee hampaiden katsomista, muuten hyvä luonne. Pyhäsalmi
RN 19.4. Pirkko Konttinen VET ERI 1 ROP-VET BIS3-VET. 12-vuotias veteraani, hyvä pää, erinomainen kaula
ja runko, hyvät raajat, aristelee kipeää hammasta (huomenna lähtee hampaita pois). Keitele RN 7.6. Markku
Santamäki VET HYL. Hyvärakenteinen veteraani, vankka luusto ja runko, hyvä rinnan syvyys ja raajojen
kulmaukset, runsas turkki, toinen kives ei normaalisti laskeutunut kivespussissa vaan surkastunut. Laukaa KR
11.7. Alberto Cuccillato, Italia VET EH 1. 12 years, is still in good condition, nice general construction, big size,
good coat, enough movement for his age. Mäntyharju KR 8.8. Pirkko Konttinen VET ERI 1 PU2 VASERT
ROP-VET. 12-vuotias, kookas vanha herra, erinomainen pää, hyvä runko ja karva, liikkuu hyvin, hieman

tukevassa kunnossa. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie VET ERI 1 ROP-VET. Erinomaista tyyppiä oleva,
vahva hyväpäinen uros, 12-vuotias veteraani jolla ikä jo hieman näkyy liikkeissä, hyvä kaula, kaunis ylälinja,
oikein kannettu ja heiluva häntä, hyvä raajaluusto ja kulmaukset, karva ei enää parhaassa kunnossa, hyvät
mussuhuulet. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso VET EH 1. Hyväkuntoinen, tyypiltään erittäin hyvä melko kookas
uros, oikean mallinen pää jossa yhtenäiset linjat ja hyvä pituus, hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, voimakas
runko, sopivat kulmaukset, ikä alkaa näkymään liikkeessä, miellyttävä käytös.
Taipumuskokeet: Mikkeli 15.8. Harry Vilkman SPA 0.
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: Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki AVO EH 3. Sukupuolileimaltaan selvä, täyteläinen pää, hyvä
eturinta ja riittävän syvä rintakehä, hyvä luusto ja raajat, hyvä turkki, tulisi liikkua halukkaammin ja rennommin,
käyttäytyy hyvin.
OLIPA’S DREAM TEAM 46192/03 s.5.11.2003 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Mva Olipa's
Illuusia kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen AVO EH 2. 5-vuotias, voimakasrunkoinen, hyväluustoinen, mittasuhteiltaan oikea uros, urosmaisen pitkä pää, hyvä ilme, hieman erisuuntaiset pään ylälinjat, hyvä purenta,
runsaasti löysää kaulanahkaa, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä takaosa, vahvat käpälät, hyvä
karvan laatu, liikkuu riittävällä askelpituudella, edestä hieman löysästi, mukava luonne. Raahe RN 31.1. Paula
Rekiranta AVO ERI 1 PU2 VASERT. Kookas vankkarunkoinen uros jolla hyvät rungon mittasuhteet, vahva
hieman nahkainen pää, hieman "putoava" kirsu, hyvä kaula, oikea-asentoiset eturaajat, tilava runko, hyvin
kulmautunut takaa, vankka luusto, liikkuu hyvin, rodunomainen iloinen luonne. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar,
Slovenia AVO EH. Good in format, compact, good pigment, typical head, somewhat open underlips, too much
neck skin, good topline, perfect angulation, good developed chest, correct front, flowing movement, good teeth.
Kalajoki RN 2.5. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PU4. Kookas, mittasuhteiltaan erittäin hyvä, erittäin hyvä urosmainen pää, vahva luusto, hyvin kulmautuneet takaraajat, hyvä runko, hieman aaltoileva runsas turkki, erinomaiset liikkeet, käyttäytyy hyvin. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto KÄY ERI 1 PU1 SERT VSP. Mittasuhteiltaan ja luustoltaan sopiva uros, hyvä pää ja ilme, vahva selkä, hyvä tiivis runko, oikea-asentoiset riittävästi
kulmautuneet raajat, liikkuu hyvin. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 3. Masculine 5 years
old, shown in good condition, good size, excellent ribcage, correct front, excellent temperament, correct
hindquarters, moves ok but could carry a stonger topline. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta
AVO ERI 3. Tall, very strong dog, masculine head, big body, should carry a bit less weight, excellent angulation,
very stylish elegant movement, nice character. Jurva RN 1.8. Markku Santamäki AVO ERI 1 PU2 VASERT.
Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, urosmainen vahva pää, vahva kaula ja hyvä ylälinja, hyvä runko ja
raajat, hyvät liikkeet, joskin saisi olla vauhdikkaammat, käyttäytyy hyvin. Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola
AVO ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen tyyppi, maskuliininen täyteläinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta
saisi olla selvempi, olkavarsi voisi olla paremmin kulmautunut, täyteläinen runko, hyvin kulmautunut takaosa,
hyvä matala kinner, erinomainen hännän kanto, liikkuu hyvällä askeleella, riittävä ulottuvuus etuaskeleessa.
Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia AVO EH. Correct size and format, nice head in proportion to the
body, a bit short ears, soft back, correct tailset and carriage, well developed chest, typical quarters, angulations
and movement, correct coat, colour and temperament. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI
4. 6 years old, good type, correct bite, I would like better topline of the muzzle and more stop, excellent general
construction, good coat, good movement. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 3. Very
attractive, very good type, little strong in head, excellent proportions, very good strong quarters, deep chest, big
ribs, shoulders a little straight, upper arm good, excellent coat structure. Helsinki KV 13.12. David Shields, IsoBritannia AVO ERI 4. Very well made dog with lovely bone and substance thoroughout, masculine head without
being overdone, good front, legs and feet, excellent depth with body, correct topline and tailset, strong quarters
with good bend of stifle, soundest of movers.
Jäljestämiskokeet: Himanka 17.5. Heikki Kulo AVO 1 (46 pist). Pedersöre 14.6. Mari Hakola AVO 0 (0 pist).
Ohjattu lähtö, Frodo jäljestää maa- ja ilmavainuisesti tehden lenkkejä jäljen molemmin puolin, ennen 1. kulmaa
Frodo ajautuu jäljen sivuun ja ohittaa kulmamakauksen, Frodo pyörii kulmalla melko kauan ja löytää viimein
kulmamakuun ohjaajan auttamana, merkkaa makauksen, toisen osuuden alussa Frodo eksyy jäljeltä ja
tuomitaan 1. hukka, koira palautetaan jäljelle, ennen 2. kulmaa Frodo eksyy jälleen jäljen sivuun ja menee
kulman ohi, Frodo tekee laajan lenkin kulman taakse, tuomitaan 2. hukka ja koira palautetaan jäljelle, 3. osuuden
Frodo jäljestää vain pieniä lenkkejä tehden, hieman ennen sorkkaa Frodo ajautuu jäljen sivuun ja osuu jäljentekijän poistumisjälkiin, samaan aikaan 45 min tulee täyteen, koe keskeytetään, ohjaajan tulisi kiinnittää
huomiota siihen että koiran tulee antaa työskennellä koko jälkinarun mitalla ja omatoimisesti. Sievi 9.8. Heikki
Kulo AVO 1 (42 pist). Himanka 20.9. Heikki Kulo VOI 1 (45 pist).
Luonnetestit: Kannus 13.5. Jorma Lankinen ja Pirjo Ojala-Laine 108 pist (+119/-11). Toimintakyky +1, terävyys
+1, puolustushalu -1, taisteluhalu -1, hermorakenne +1, temperamentti +1, kovuus +1, luoksepäästävyys +3,
laukauspelottomuus +++.
OLIPA’S FAUSTUS 53211/07 s.24.9.2007 i. C.I.B Fin & Ee & No Mva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. Fin
Mva Emba's Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala
Jäljestämiskokeet: Loppi 24.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, Sisu jäljestää aaltoillen
jäljen sivussa, 1. osuuden loppupuolella Sisu kuitenkin poistuu jäljeltä määrätietoisesti edeten aina hukkaan asti,
palautuksen jälkeen oikaisee sisäkautta (n. 50 m) kulman seuraavalle osuudelle, 2. osuus jäljestetään lähes

kokonaan jäljen sivussa kunnes hieman ennen kulmaa Sisu palaa jäljen päälle mutta jäljestys ei enää etene ja
tuomitaan hukka, palautuksen jälkeen jäljestysinto lakkaa ja koe keskeytetään, mennään harjoitellen loppuun,
Sisu osaa jäljestää kunhan muulta metsien haistelulta malttaa, lisää harjoitusta niin tulokset paranevat varmasti.
OLIPA’S GOLD SHIMMER 11230/08 s.17.12.2007 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Se(n) & No & Ee & Pohj Mva V-01
V-02 V-03 EstV-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen JUN H. Hyvän tyyppinen, 15 kk ikäinen juniori jolla hieman syvä
kallo, pyöristää lanneosaansa turhan paljon, hyvä luusto, erinomainen luonne, saisi olla paremmin kulmautunut
takaa, hieman lyhyt kaula, hyvä karva, voisi esitellä liikkeitään paremmin, normaalisti kulmautunut edestä,
tarvitsee harjoitusta. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto JUN H. Hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt
junioriuros, voimakas pää jossa oikeat mittasuhteet, hieman löysää kaulanahkaa, hieman lyhyt kaula, vahva
selkä, tiivis runko, polvikulmia saisi olla enemmän, oikealaatuinen turkki, taka-askel saisi olla pitempää, liikkeet
kaipaavat harjoitusta. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN EH 3. 17 months, tricolour dog of very
good quality, masculine head, would like to see more drive, good neck, a little straight in shoulder, needs more
forechest, well developed body, could be slightly shorter in loin, a little sloping croup, well angulated behind,
moves in good drive but quite short steps in front, very nice coat. Mänttä KR 31.5. Eeva Resko JUN EH 1.
Hyvät mittasuhteet omaava uros, oikean mallinen pää mutta hieman turhan paljon kaulanahkaa, hyvin
kulmautunut edestä mutta vielä hieman kapea, hyvä luusto, tiivis runko, aavistuksen jyrkkä lantio, vahva
riittävästi kulmautunut takaosa, liikkuu kauttaaltaan suhteellisen hyvin.
PAISLEY’S CRYSTAL-CLEAR Fin & Se(n) & Ee & Ru Mva Ee & Ru JMva EeJV-07 42344/06 s.8.1.2006 i.
Matchpoint’s Crocket e. Se(n) & No Mva JMV-03 Winline’s Out Of This World kasv. Ann Christin ja Lasse
Nyman, Ruotsi
Näyttelyt: Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki VAL ERI 1 PU3. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä,
ilmeikäs pää, pitkä hyvä kaula, liioittelematon, hyvä luusto, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, hyvä turkki. Tampere KV
15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VAL Eri. Up to size gold dog with correct body proportions, muzzle to skull ratio
correct, eyes are expressive, ears set and length correct, upper arm and shoulder angulation could be better
angulated, topline and tailset correct, hock joint a little low, movement very good. Lappeenranta KV 11.4.
Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL ERI 2. Very stylish, excellent expression, little bit narrow chest in front and
little bit short and straight in upper arm, movements are very light, enough powerful, little high step, excellent
temperament. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä VAL ERI 2. Strong, compact, excellent type, very
elegant young dog, wonderful character and expression, excellent angulations, too narrow front, very typical
movements with good balance.
PAISLEY’S RED NECK Se(n) Mva S43639/2001 s.21.6.2001 i. Se(n) Mva SV-00 Claramand Shockwave e.
Paisley's Killer Queen kasv. Ann Christin ja Lasse Nyman, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro VAL ERI 2 PU2 SERT VACA. Outstanding male, champion in every
inch, extremely beautiful head and expression, well set ears, excellent balance and proportions, beautiful neck
and topline, extremely well angulated front and rear, deep chest, excellent body and show condition, outstanding
coat, excellent mover from all sides with a very nice step, a lot of power and style, very well presented.
PEARL HARBOUR TAKE A CHANCE ON ME S63958/2008 s.7.8.2008 i. Se(n) & No Mva Casein's Calabria e.
Pearl Harbour Blue Sapphire kasv. Susanne Borg, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 2. Very good head and expression,
excellent character, sound and stylish, good carriage on the move, needs to develop in forechest, very good
proportions, nice bone and feet, good presentation. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI
3. Very well made dog of lovely balance throughout, good head with pleasing eye and soft expression, lovely
legs and feet, good depth of chest, short coupled body, excellent width of quarters with good bend of stifle, well
laid down hocks, moves soundly with good reach and drive.
PERCHWATER MAGIC WIZARD OF OZ Fi Mva 17735/07 s.26.6.2006 i. Perchwater Mr Rainbow e. Se & Dk
Mva Perchwater Blue Queen of Magic kasv. Frida Ankerson, Ruotsi
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia KÄY ERI 1 VASERT. Correct type and balance, nice head and
expression, enough length of croup, correct volume of body, ribcage long enough, excellent angulations front,
moves ok, correct temperament. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti KÄY ERI 1 VASERT. Correctly
sized male with correct body proportions, skull to muzzle ratio correct, eyes slightly prominent, earset correct,
neck flows into very good front assembly, topline correct, tailset correct, coat correct, very good movement.
Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen KÄY ERI 2. Keskikokoinen, reippaasti esiintyvä uros, miellyttävä pää,
normaalit kulmaukset, kaunis ylälinja ja turkki, oikeat mittasuhteet, liikkuu hyvällä askeleella. Hirvensalmi RN
18.4. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 PU1 SERT FI MVA ROP. Tyypiltään erinomainen, kaunislinjainen uros jolla
erittäin hyvä pää ja ilme, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä runko, raajat ja kulmaukset,
kaunis karvapeite, yhdensuuntaiset vaivattomat liikkeet, hyvä luonne. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher,
Itävalta VAL ERI 3. Vorzügliches Gesamtbild, typischer Kopf, Behang korrekt, Rücken, Vorbrust und
Winkelungen vorzüglich, sehr gut bemuskelt, sehr gutes Rutenspiel in der Bewegung, vorne etwas eng. Mikkeli
KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta VAL ERI 1. Rüde von guter Grösse, quadratischer Körperbau, hübscher Kopf,
maskuliner Ausdruck, korrekte Behänge, Lendenpartie etwas stärker gewölbt, korrekt Hinterhand, sehr schönes
Haarkleid mit gut entwickelten Frenzen, gutes Rutenspiel. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia
VAL EH. Blue roan dog, good head proportions, tight dark eye, well laid shoulder, good length of upper arm,

square, would like him a little more masculine, everything hin proportion, moved happily. Jyväskylä KV 21.11.
Alberto Cuccillato, Italia VAL EH 4. Good type, neck with dewlap, I would like more elegance for a champion,
enough coat, correct movement.
PRETTY FLOWER’S DON’T TELL MAMA 10404/07 s.13.11.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e.
Leading-Light Black Magic Woman kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO ERI 3. Male of good size and body proportions,
head and expression very good, muzzle to skull ratio correct, earset correct, flow into front angulation correct,
would like to see more forechest development, topline and tailset correct, has good movement front and rear.
Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska AVO EH 3. 2 years old blue dog of very good quality, nice
masculine well chiselled head, scissor bite, a little short neck, a little straight shoulder and needs more forechest,
excellent body, short and cobby, nice croup and tailset, a little open in a knee, nice low hocks, covers ground
well, needs to stabilise in back, a little loose in front, excellent coat. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher,
Itävalta AVO ERI 1 PU2 VASERT VACA. Elegant im Typ, sehr schöne Haarteksture, typischer Kopf, Behang
korrekte Länge, sehr schöne Hals-Rückenlinie, kräftige Vorbrust, Häulen gut bemuskelt, Winkelungen und Stand
vorzüglich, sehr gutes Rutenspiel. Iitti RN 31.5. Lena Danker AVO EH 1. 2-vuotias poika jolla hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvät linjat päässä, roikkuvat luomet, oikea purenta, hyvä huulilinja, hieman pysty
lapa, pitkä viisto olkavarsi, hyvä tiivis runko, hyvä selkä ja lantio, hyvä hännän kiinnitys, riittävät reisilihakset,
erinomainen luusto, hyvät tiiviit käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin laiskasti ilman draivia mutta käyttää
häntäänsä hyvin, toivoisin lisää asennetta. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi AVO EH 3. Vahvaluustoinen, voimakaspäinen uros jolla oikea purenta, löysät luomet, hyvä kaula, hyvä rintakehän muoto ja syvyys, saisi olla
kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa, sivuliike lyhyttä, hyvä turkin laatu, selkä elää liikkeessä,
vallattomat etuliikkeet. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia AVO ERI 4. Good type, a little plain in
head and would prefer tighter eye, good neck and shoulder, compact well ribbed body, good angulation, lovely
coat, moves soundly, would just prefer more animation. Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia AVO ERI 1
PU2 SERT. 2 years male with good bone and proportions of body, good eyes, ears and tail, good coat, good
moving. Vantaa 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 1 SERT. Correct head, would prefer slightly longer ears,
correct neck and body, correct tailset but would prefer better tail carriage in the movement, correct quarters,
would like stronger topline and more drive in movements. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola AVO
EH 2. Nice, heavy, strongly built, proportional, not happy being examined on the table, a little too high front
action and dancing in rear, would prefer more efficient movement, nice show condition, would prefer better
temperament, good pigmentation. Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara AVO EH 3. Hyvä sukupuolileima,
hyvä luusto, kauniit silmät, tarpeeksi selvä otsapenger, vähän ohuet huulet, toivoisin pidemmän kaulan ja
enemmän kulmauksia eteen, hyvä taakse ulottuva rintakehä, sopivat takakulmaukset, liikkuu sidotusti takaa ja
leveästi edestä, etuaskel on huolimaton, keskipitkä ravi, hyvä häntä ja karvan laatu, miellyttävä esiintyminen.
Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO H. Blue roan, nice head, good length of upper arm,
would like a better layback of shoulder, good topline and tailset, good rear angulation but lacking drive or width,
would like the back of the ribs better developed, did not move with enthusiasm. Tampere RN 6.12. Juha Kares
AVO ERI 2. Maskuliininen, mallikas näyttävä uros, hyvä kaula ja säkä, hieman suorahko olkavarsi, sopiva
rintakehä, eturinta voisi olla selvempi, hyvä turkki, riittävästi kulmautunut takaosa, iloinen liikkuja, liikkuu hyvällä
ryhdillä, edestä saisi olla tiiviimpi.
PRETTY FLOWER’S ONE WAY OR ANOTHER 14274/08 s.14.1.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard of
Oz e. Fin Mva Leading-Light Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN ERI 2. Correct size male with very good body
proportions, correct topline and tailset, head expression excellent, muzzle to skull ratio correct, correct earset,
correct neck flowing into good front angulation, coat slightly wavy, movement true and correct. Tampere ER
17.5. Mikael Tranholm, Tanska NUO EH 3. 15 months old light blue dog of very good quality, excellent well
chiselled masculine head, nice expression, scissor bite, good neck, good shoulder, forechest and body need to
mature, very nice body proportions, excellent croup and tailset, good angulations behind, a little short step in
front but moves with good drive, stable behind and a little loose in front. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher,
Itävalta NUO ERI 2. Harmonischer Kopf, sehr gute Haarstrukture, typischer Kopf mit stop, korrekte Ohrenlänge,
sehr schöne Hals-Rückenlinie, Häule sehr gut bemuskelt, Winkelungen vorzüglich, Bewegung frei, gutes
Rutenspiel. Iitti RN 31.5. Lena Danker JUN ERI 1 PU2 VASERT. 16-kuukautinen uros jolla hyvät mittasuhteet,
hyvät linjat päässä, kaunis ilme, hyvä otsapenger, hyvin asettuneet korvat, oikea purenta, hieman niukka alaleuka, hyvät kulmaukset, vahva runko ikäisekseen, hyvä selkä ja lantio, toivoisin enemmän lihaksia, hyvä luusto,
hyvät käpälät, erinomainen karvapeite, liikkuu hyvällä askelmitalla mutta draivi voisi olla voimakkaampi. Salo KR
6.6. Kirsti Louhi NUO EH 1. Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, hyvä pää, hyvin asettuneet
korvat, kauniit tummat silmät, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset takana, edessä voisi olla paremmat,
koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, takaliike ok, oikea purenta, pään linjat eivät aivan yhdensuuntaiset,
hieman luisu lantio, erinomainen käytös, hyvä karvan laatu, selkä elää liikkeessä. Hämeenlinna KR 27.6. Anne
Livo Buvik, Norja NUO EH 1. Mycket god typ, vackert huvud med mörka ögon, utmärkt hals och skulder, något
steel överarm, tillräcklig benstomme och substans för åldern, välvinklad baksdel, rör sig med något för kort steg
fram, bra pälskvalitet men litet för hårt trimmad på öronen och hals. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, IsoBritannia NUO ERI 1. Good type, masculine head, would just prefer more stop, good neck and shoulder, nice
legs and feet, compact well ribbed body, pleasing hindquarters, moves soundly. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens,
Itävalta NUO ERI 2. Eleganter Rüde von guter Grösse, gut proportionierter maskuliner Kopf, etwas lockere
Kehlhaut, schöne Hals-Rückenlinie, ausreichende Brusttiefe, kurze Lende, korrekte Hinterhand, gepflegtes

Haarkleid mit schönen Franzen, ausreichendes Rutenspiel, gute Bewegung. Turku KR 8.8. Dario Milosevic,
Kroatia NUO ERI 1. 17 months old male, correct line of head, good eyes and ears, good angulation front and
back, good coat and tailset, good moving. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka NUO ERI 2. Correct head
but would prefer longer ears, correct neck, body and tailset but tail carriage could be slightly lower, correct
quarters, would prefer little bit stronger hind movements with more drive. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski,
Puola NUO ERI 2. Well built male dog with nice topline and a little sloping croup with low tailset, nice head and
neck, good withers, good chest, short finger, well angulated front and rear, deep long chest, bright in rear,
trotting with short steps, nice condition, good temperament and pigmentation.
Taipumuskokeet: Elimäki 16.8. Liisa Pajala SPA 1.
PRETTY FLOWER’S ONLY BY MAGIC 14277/08 s.14.1.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard of Oz e. Fin
Mva Leading-Light Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo
Taipumuskokeet: Elimäki 16.8. Liisa Pajala SPA 0.
PRETTY FLOWER’S RENEGADE MASTER 22214/09 s.26.2.2009 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard of Oz e.
Pretty Flower's Super Model kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. Striking 8 month old puppy,
short and square in outline, pleasing head, plenty of work in skull, good stop, correct muzzle shape, moderately
long neck, level topline, good tailset, pleasing spring of rib and short loin, very good on the move, coat very
woolly. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN EH. Very immature, excellent character, good
head and expression, presentation needs attention, very good carriage on the move, very good neck, shoulders
a little straight, narrow in front, very good quarters, should improve with maturity. Helsinki KV 13.12. David
Shields, Iso-Britannia JUN EH. Dog built on good lines, balanced head with pleasing depth of muzzle and good
chiselling, clean over neck and shoulders, firm topline which he keeps on the move, well angulated hindquarters,
moved well, still needs to drop in chest to complete the picture.
PRETTY FLOWER’S SUPER TROUPER 47656/06 s.6.9.2006 i. Fin Mva Fin Jva Leading-Light BangaBoomerang e. Leading-Light Amazon Princess kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti KÄY EH. Correctly sized male with correct body
proportions, muzzle to skull ratio correct, eyes could be tighter, earset correct, front angulation could be better,
chest development could be better, croup is too sloping, topline does not hold on the move, tailset correct,
movement satisfactory. Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen KÄY EH 4. Keskikokoinen, vahvaluustoinen uros,
hyvä pää, melko hyvä etuosa ja ylälinja, lantio pyöristyy liikkeessä, melko hyvälaatuinen turkki, oikeat mittasuhteet, esiintyy rauhallisesti, taka-askel saisi olla tehokkaampi. Hirvensalmi RN 18.4. Paula Rekiranta KÄY H.
Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen uros joka on hieman lyhytrunkoinen, hyvä pään malli, silmäluomet
saisivat olla tiiviimmät, riittävä kaula, pystyt lavat ja suora olkavarsi, erittäin lyhyt ja luisu lantio ja matala hännän
kiinnitys, erittäin kaunis karvapeite, liikkuu takaa kovin lyhyellä askeleella ja takaraajat rungon alla, hyvä luonne.
Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia KÄY ERI 1 VASERT. Good type, pleasing head shape, just a
little loose in eye, ok neck and shoulder, good legs and feet, short compact body with adequate angulation, good
coat, moved well. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY EH 2. Black and white, good head
proportions, well boned and muscled, clean neck, nice profile, animated on the move, strong rear end. Turku KV
29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia KÄY EH 2. Nice shaped head, rather loose in eye, good front and feet,
nice reach of neck, rather lowset in tail, good coat, nice quarters, active mover. Helsinki KV 12.12. Michael
Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PU4 SERT. Nice head, excellent presentation, excellent type, excellent
quarters, short and cobby, lovely bone and feet, really attractive and stylish on the move, lovely example of the
breed. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Very good type with lovely bone and
substance throughout, balanced head with good depth of muzzle, pleasing layback of shoulder, excellent depth
of chest, strong firm body, lovely muscled around, nicely rounded quarters, sound and merry on the move.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 2 (a-5, b-7, c-7, d-13, e-3, f-4 = 39 pist). Lenni
ohjataan jäljelle jota koira jäljestää pääsääntöisesti maavainulla, kaikilla osuuksilla tehdään muutamia pienempiä
ja suurempia tarkastuslenkkejä, 2. osuudella yksi tarkastus johtaa hukkaan, kaikki makaukset Lenni merkkaa
hyvin, 1. kulma laajalla lenkillä ja 3. kulma kaartaen seuraavalle osuudelle, 2. kulmalla oleva katko selviää
laajalla kaarroksella seuraavalle osuudelle, kaadolle Lenni tulee sivusta kaartaen, kaadon Lenni omistaa
nuuhkien ja sille jääden. Luumäki 10.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 0 (0 pist). Rauhoitettu ja ohjattu lähtö, Lenni
jäljestää miellyttävää kävelyvauhtia, 1. osuudella välillä mennään jäljen sivussa tuulen painaessa hajua
kauemmaksi, 1. kulma hyvin, hieman ennen toista kulmaa mielenkiintoisemmat hajut vievät Lennin mennessään
ja tuomitaan hukka, palautuksen jälkeen Lenni jatkaa jäljestystä katkokulmalle joka selviää laajoin lenkein,
kolmannen osuuden alussa kyy puree Lenniä ja koe keskeytetään, 1. ja 2. makauksen Lenni merkkaa erinomaisesti, Lennillä on jäljestäjän lahjoja, parempaa onnea ensi kerralla ja pikaista paranemista Lennille.
Ruovesi 28.6. Heikki Kulo VOI 1 (45 pist). Luumäki 2.8. Seppo Markelin VOI 2 (36 pist). Kouvola 9.8. Pasi
Kemppainen VOI 2 (33 pist). Ruovesi 6.9. Tuija Sällylä VOI 1 (47 pist).
Tottelevaisuuskokeet: Orimattila 1.6. Ossi Harjula AVO 3 (133 pist). Kangasala 11.7. Riitta Räsänen AVO 3
(100,17 pist).
PUTTIFAR EARTH WIND AND FIRE S(u) Mva S41795/2005 s.15.5.2005 i. Se(n) & No Mva SV-03 Manaca's
On The Road e. Puttifar Pandora Goes Fast kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala
Näyttelyt: Tervola RN 25.4. Tiina Illukka VAL EH 1. Hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, voimakas kaulaosa,
toivoisin tiiviimmät alaluomet, hyvä kaula ja ylälinja, toivoisin enemmän kulmauksia, hieman kevyt luusto, ahtaat

takaliikkeet, liikkuu iloisesti ja hyvin sivusta. Oulainen RN 3.5. Leila Kärkäs VAL H. Hyvät mittasuhteet, vankkarakenteinen uros jolla turhan lyhyt pää, hieman voimakas otsapenger, kallossa pyöreyttä ja lyhyt kuono, löysää
kaulanahkaa, sopivasti kulmautunut, hyvä luusto, hyvä runko ja eturinta, hyvä hännän kiinnitys, erittäin hyvä
karvan laatu, kapea takaliike, hyvä sivuliike mutta painuu etuosasta, leveä edestä, miellyttävä käytös, saisi olla
maskuliinisempi ja päästä jalompi. Rovaniemi RN 21.5. Johan Juslin VAL H. Hyvät rungon ääriviivat, keskivahva luusto, kuono-osa turhan lyhyt, liian korostunut otsapenger, pyöreä syvä kallo, hyvä kaula ja ylälinja,
haluan enemmän polvikulmauksia, palkinto johtuu päästä, liikkuu hyvin. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper,
Belgia VAL ERI 2. 4 years, nice type, good head, neck could be dryer, good topline and tailset, well angulated in
forehand and backhand, good depth of breast with good ribbing, nice temperament, sound mover with tail action.
PUTTIFAR HAPPY GO LUCKY JV-09 S64434/2008 s.22.9.2008 i. Pohj Mva Travis Miles Of Smiles e. Se(n)
Mva Secorcan Patty Diphusa kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 1 JV-09 VASERT. Ok head, very good
muzzle, excellent presentation, very good body, excellent character, strong hard topline, excellent outline, very
good construction, sound and stylish. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI. Lovely type of
dog of excellent make and shape throughout, stands square on all fours, balanced head with pleasing eye and
expression, best of legs and feet, good depth of chest with well sprung ribs, correct topline and tailset, well
rounded quarters, sound merry mover.
RACCOON’S HOLD ME TENDER 49604/05 s.14.9.2005 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road
Jack e. Raccoon’s Blue Recall kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen KÄY EH 2. 3½-vuotias, hyvässä jäntevässä kunnossa esitetty uros
jolla sopiva raajaluusto, hyvä rungon tilavuus mutta eturinta saisi olla selvempi, riittävän urosmainen pää, hyvä
purenta, hieman avoimet silmäluomet, hyvät pitkät korvat, etuosa saisi olla tiiviimpi ja paremmin kulmautunut,
hyvä takaosa ja karvan laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta ylälinja saisi olla kiinteämpi, samoin kyynärpäät. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki KÄY EH 2. Vahvarakenteinen, mittasuhteiltaan oikein rakentunut,
voimakas pää, vahva kaula, hyvät eturaajojen kulmaukset, vahva runko ja luusto, polvikulmien tulisi olla
voimakkaammat, pehmeä selkä, hyvä karva ja väritys. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi KÄY ERI 2.
Pretty head, 3½ years old, shown in good condition, soft expression, could have a little more substance allover,
proper tailset, good size, hindquarters showing proper muscle, proper angulation, moves ok but could have a
little more reach and drive. Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis
pää ja ilme, hyvä kaula, riittävä eturinta jonka tulee vielä kehittyä, sopiva runko, kohtalaisesti kulmautuneet
raajat, liikkuu hyvällä askeleella, säkä voisi olla aavistuksen selvempi. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic,
Serbia KÄY ERI 2. Good size and format, typical head, could be a bit stronger, correct eyes and ears, soft back,
correct tailset and carriage, enough developed chest, typical quarters and angulations.
RACCOON’S HOT LOVER 31687/08 s.15.5.2008 i. Strawberry Line's Bounty e. Raccoon’s Hot Hot Hot kasv.
Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia AVO EH. Nice expression, good eye, straight front,
good neck, well bent stifle, not so typical of breed, moved well.
RACCOON’S REALLY SPECIAL Fin Jva 23461/02 s.13.3.2002 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e.
Raccoon’s Jippijippijii kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Porvoo 12.9. Tomazs Borkowski, Puola AVO EH 3. Heavy construction in breeding condition, nice
head and topline, good bone, excellent coat, deep bright chest, not efficient enough in movement because of
short steps, very narrow in rear, good pigmentation, friendly.
Jäljestämiskokeet: Orimattila 7.6. Seppo Markelin VOI 2 (a-5, b-9, c-8, d-8, e-3, f-4 = 37 pist). Hyvä lähtö,
koira jäljestää sopivaa vauhtia, suorilla osuuksilla pieniä lenkkejä jäljen sivussa, katkokulman selvittää lenkeillä,
kolmas kulma hyvin, toisella kulmalla pitkä ylitys ja tulee hukka, toisen makauksen ohittaa, muut osoittaa
selvästi, kaadon osoittaa nuuhkien. Orimattila 2.8. Ilkka Niemi VOI 1 (43 pist).
Tottelevaisuuskokeet: Orimattila 1.6. Ossi Harjula ALO 3 (126,5 pist). Padasjoki 24.6. Marita Packalen ALO 2
(151 pist). Lahti 12.7. Markku Mäntynen ALO 2 (140 pist). Hollola 9.8. Anne Nokelainen ALO 3 (116 pist).
Orimattila 30.8. Harri Laisi ALO 3 (104,5 pist). Nastola 13.9. Pauli Härkönen ALO 3 (112 pist). Kotka 19.9.
Tommi Varis ALO 3 (124 pist). Riihimäki 14.11. Aino Juhantalo-Kakkola ALO 0 (79 pist).
RACCOON’S REAL SURPRISE 11228/08 s.27.11.2007 i. Finemoon Fair Warning e. Raccoon’s Jippijippijii
kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 1 PU2 SERT. Nice type and balance, nice type of head
and expression, correct topline, broad body, correctly angulated but a bit short upper arm, enough temperament.
Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia AVO ERI 3. Nicely shaped head, good eye and ears, well
boned, nice reach of neck, nice outline, well bent stifle, coat not quite right now, sound active mover.
RACCOON’S SUNNY SHIMMER 35768/09 s.4.6.2009 i. Strawberry Line's Bounty e. Raccoon’s Blue Recall
kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Helsinki PN 8.11. Eeva Anttinen PEN 1 KP VSP-pentu. Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet,
oikealinjainen ja oikeailmeinen aavistuksen niukkahuulinen pää, pitkä kaula, oikea ylälinja, hieman etuasentoiset
lavat, lyhyet olkavarret, hyvin kulmautunut takaa, hyvät käpälät, matala ja vielä ohut runko, oikea hännän

kiinnitys, rodunomaiset vapaat liikket, oikean laatuinen kiiltävä karvapeite. Helsinki PN 15.11. Pirkko Konttinen
PEN 1 KP ROP-pentu. 5 kk, erinomainen pää, hyvä ylälinja, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, hyvä karva.
RACCOON’S THE WONDER BOY C.I.B Fin & Ee Mva 19970/03 s.12.2.2003 i. Crawford Hot Chocolate e.
Northworth American Raccoon kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia VAL ERI 4. Good type, pleasing head shape, would
just prefer better eye shape, good neck and shoulder, balanced body, pleasing quarters, movement a little
erratic, pleasing coat.
RACCOON’S VICTORIOUS STEP Fin & Ru & Lv Mva 27332/04 s.10.4.2004 i. C.I.B Fin & Dk & Ee & Se(n) &
No & Pohj Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Northworth American Raccoon kasv. RitvaLiisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL ERI 1 PU1 CACIB VSP. Very stylish, nice
head, nice expression, body and head correctly constructed and well developed, very light movements, very
powerful and wide, enough parallel in front and behind, excellent temperament. Luumäki RN 30.8. Paavo
Mattila KÄY ERI 1 PU3. Kaunis uros, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja ja
raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
RANCECRAIG SCOTTISH GENT C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV-05 LvV-06 48141/04
s.3.8.2004 i. Es Mva Los Ombues Vip At Bencleuch e. Rancecraig Gaiety Girl kasv. Elizabeth Craig, IsoBritannia
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia VAL EH 3. Compact with good size and format, correct
coat and good pigmentation, very typical head, too much neckskin, somewhat short ears, good topline, perfect
angulation, correct in front, in back somewhat cow position, flowing movement and correct teeth. Mänttä KR
31.5. Eeva Resko VAL ERI 1 PU1 ROP. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, erinomaiset mittasuhteet,
kaunis ylälinja, hyvä etuosa ja eturinta, tiivis hyvä runko, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin.
Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VAL ERI 4. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula,
erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, seistessä kaunis ylälinja joka hieman pyöristynyt liikkeessä, hyvä tiivis
runko, hyvä luusto, erittäin kaunis turkki, liikkuu muuten hyvin mutta takapotku saisi olla voimakkaampi, iloinen
luonne. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia VAL ERI 3. Good type, lovely head and eye, pleasing
neck and shoulder, good bone, legs and feet, compact well ribbed body, would prefer a little stronger in
hindquarters, moved ok, good coat. Laukaa KR 11.7. Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 1 PU1 VSP. 5 years,
excellent dog for type and construction, very well angulated, elegant and strong, excellent movement. Seinäjoki
KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia VAL ERI 4. Correct size and format, very nice masculine head in proportion
to the body, just slightly shorter ears, very good eye shape and colour, soft back, correct tailset and carriage,
enough developed chest, typical quarters and angulations, a bit loose elbows, correct movement. Hyvinkää ER
25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia VAL EH. Masculine blue roan, good head proportions, good straight front,
nice transition over shoulders, level topline, deep well ribbed chest, would like a little more strength in rear end,
moved out happily, well presented. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 2 PU4. Excellent
dog, very elegant, excellent general construction, lovely expression, excellent coat, excellent movement.
RASSEL’S ON AND ON 24305/07 s.17.3.2007 i. Pilula’s Caal Me Midnight Chrysler e. Rassel’s Classy Girl
kasv. Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia NUO EH 2. Correct eye, upper size, a bit short in body, lovely
masculine head and expression, good neck and topline, correct volume of body, ribcage long enough, correctly
angulated but a bit short in upper arm, needs more powerful hindquarters, correct temperament. Salo KR 6.6.
Kirsti Louhi AVO H. Vahvaluustoinen, rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros jolla voimakas pää, oikea
purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä rintakehän kaarevuus, syvyys ei vielä riitä, saisi olla kulmautunut
paremmin sekä edestä että takaa, eturinta puuttuu, koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, takaliike sidottua,
selkä elää vielä, erinomainen käytös.
RED GARLIC'S FLYGANDE JAKOB 42168/05 s.4.4.2005 i. Se Kva Red Garlic's Babe e. Ormewood Kali kasv.
Agneta Andersson, Ruotsi
Tottelevaisuukokeet: Oulu 18.4. Heli Piritta Pärssinen ALO 2 (146 pist). Kemi 31.5. Allan Aula ALO 2 (149,5
pist). Tornio 24.10. ALO 1 (161 pist).
ROSSWIND GET REAL 62230/08 s.28.11.2008 i. Margate Gordon Bennet e. C.I.B Fin & No Mva Margate Wind
And Fire kasv. Tuuli Rossi
Taipumuskokeet: Kouvola 6.9. Liisa Pajala SPA 1.
SAGVAN SCHÖNEZ BaltV-09 19016/07 s.21.6.2006 i. Cz JMva Doubtless Black Petrs e. It & Kr & Sr Mva Slo
& Cz JMva H.R.H Hillary Scnönez kasv. Zoja Schönigerova, Tsekki
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi AVO EH 2. Neliömäinen uros jolla melko hyvä pää, oikea purenta,
turhan paljon kaulanalusnahkaa, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät etukulmaukset, hyvä eturinta, rinnan syvyys ei
riittävä, lyhyt lantio, voisi olla paremmin kulmautunut takaa, liikkuu lyhyellä etuaskeleella, taka-askel avoin,
alhainen hännän kiinnitys, turkki hieman kiharaa. Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta AVO H. Hieman neliömäisen
vaikutelman antava uros, pää saisi olla pidempi ja maskuliinisempi, hyvä kaula, hyvät lavat, hieman ulkokierteiset eturaajat, etenkin oikea, hyvä rintakehä ja runko, niukasti kulmautunut takaa, karvapeite ok, liikkuu

lyhyellä askeleella, saisi esiintyä iloisemmin. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia AVO EH. Compact,
good coat and pigment, correct topline, long croup, enough developed chest, correct angulation, correct front,
flowing movement, correct teeth. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia AVO ERI 2 PU4. 3 years, very
nice type, head could be longer, good neck but too much throat, correct topline and correct tailset, well
angulated in both ends, quadratic, very nice bones, happy mover and sound. Oulu KV 19.7. Dorothea HanlonCarroll, Irlanti AVO ERI 4. 3 years, nice head, good dentition, good placement of ears, good dark eye, nice
neck into topline, well laid back shoulders, well angulated to the rear and muscled, nice depth of chest, moves
well.
Taipumuskokeet: Pyhäntä 8.8. Tiina Karlström SPA 0.
SHAIKAROS DARK ANGEL 14305/07 s.3.1.2007 i. C.I.B Fin & Lv & Lt Mva Shavian Cosa Nostra e. Fin Mva
Shaikaros Angel Heart kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen AVO H. 2-vuotias, kauniin värinen nuori uros jolla oikeat mittasuhteet mutta on tänään hieman raskaassa kunnossa, kaunisilmeinen uroksen pää, hieman syvä kallo, hyvä
purenta, vahva kaula, ylälinja saisi olla kiinteämpi, tiiviit hyvät käpälät, iloinen luonne, liikkuu reippaasti, takaa
leveästi, edestä löysästi ja selkä painuu, saa kiinteytyä kauttaaltaan. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia
AVO EH. Strong and compact male with typical head, with unstraight overline of nostrils, little neck skin, not
strong enough back, not enough straight underline, good chest, perfect angulation, good in front, flowing
movement, good teeth. Kihniö RN 25.7. Harry Tast KÄY EH 1. Voimakasrakenteinen ja vankkarunkoinen uros,
syvä kallo-osa, kauniit tummat silmät ja rodunomainen ilme, kaunis kaulan liittymä, kintereissä alkaa kulmausta
olla jo liikaa, takaosa toimii kuitenkin hyvin liikkeessä, etuliikkeiden tulisi olla jäntevämmät ja yhdensuuntaiset,
runsas silkkinen turkki. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia AVO ERI 1. Correct size and format, nice
masculine head, good eyes and ears, typical topline, tailset and carriage, well developed chest, good quarters
and angulations, loose at elbows, typical movement.
SHAVIAN DARK DIAMOND 43142/06 s.7.7.2006 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu Jmva
RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 2. Correct type, enough length of body, correct type of
head, could have more parallel lines, correct topline, broad body, ribcage long enough, correct angulation in
front, enough behind, could have more power and drive behind, correct temperament. Hausjärvi RN 4.4. Harri
Lehkonen AVO EH 1. Kookas vahvarunkoinen uros, maskuliininen pää, raajat saisivat olla kulmautuneemmat,
kaunis turkki, erinomainen temperamentti, lyhyet töpöttävät etuliikkeet häiritsevät. Mäntsälä RN 5.4. Matti
Luoso AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvä koko, pään linjat saisivat olla yhtenäisemmät, hyvä
purenta, sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät, saisi olla paremmin kulmautunut etuosa ja hieman syvempi
rintakehä, sopiva polvikulma, hyvä ylälinja, voisi liikkua pidemmällä etuaskeleella, mukava luonne.
Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI 3. Very good proportions in head, neck and
body, correct expression, little bit narrow in chest in front and little bit straight upper arm, movement light enough
and little bit high in front, excellent temperament. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko AVO H. Lyhyt tiivis uros jolla
erittäin kaunis pää, tummat silmät voisivat olla hieman kookkaammat, riittävä kaula voisi kiinnittyä kauniimmin
lapoihin, voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, vankka tiivis runko, liikkuu edestä ja takaa hyvin,
pitäisi olla pitemmät sivuliikkeet, mukava luonne, hyvin hoidettu turkki. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta AVO
EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, kompakti uros, hieman lyhytlinjainen pää, hyvä ilme, riittävä kaula, niukasti
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä tilava rintakehä, hyvä luusto ja käpälät, karvapeite ok, kevyt liikunta mutta
askel saisi olla pidempi, iloisesti heiluva häntä. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta AVO ERI 1 PU2
VASERT VACA. Rüde von guter Grösse, korrekte Proportionen, feinerer typischer Kopf, sehr schöne HalsRückenlinie, tiefe Brust, kurze gutbemuskelte Lende, sehr gutes Rutenspiel, üppiges Haarkleid, temperamentvolles Wesen, gute Bewegung. Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia AVO ERI 2 PU3 VASERT. 3 years old
male with very good proportions, head, body and bone, good coat, good eyes and ears, very strong in moving.
Pieksämäki RN 29.8. Leila Kärkäs AVO H. Hyvät mittasuhteet omaava uros jonka pää saisi olla urosmaisempi,
pää oikean mallinen, kauniit silmät, hieman lyhyt kaula ja etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut, hyvä vahva
luusto ja takaosa, jäykät ranteet, eturinta saisi olla selvempi, vankka runko, liikkuu kovin lyhyellä ja voimattomalla
askeleella etenkin edestä, hyvä karva ja iloinen luonne. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila AVO ERI 4. Kaunispäinen uros jolla miellyttävä ilme, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, kulmauksia pitäisi olla enemmän,
aavistuksen korkea häntä, hyvä karva, saisi liikkua pidemmällä askeleella, miellyttävä luonne. Vantaa KR 6.9.
Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 2. Correct head but would prefer slightly bigger eyes and longer ears, correct
neck, body and tailset but would prefer better tail carriage in movement, correct quarters, would like stronger and
more free movements. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola AVO ERI 1. Nice, elegant, powerful with
beautiful head, nice topline, good tailset and carriage, spacey chest, moderately angulated front and rear, would
prefer more efficient movement, nice condition, good pigmentation, friendly. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour,
Iso-Britannia AVO EH 4. Well developed black dog, well ribbed up, strong level topline, good angulations, does
not need to carry any more weight, better trimming in rear end and featherings would improve appearance goig
away, good head and front assembly, happy temperament. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia
AVO EH. Masculine head, good expression, a little straight in shoulder, a little short in upper arm, presentation is
generally good, head is excessively scissored, very nice proportions, stylish on the move but insufficient reach in
front. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI 2. Very well made dog, best of heads, well
balanced with good eye and expression, good depth of chest, well rounded bone and super cat-like feet, big ribs
which are well sprung, short coupled, good strength of loin, well rounded quarters, very positive on the move.

SHAVIAN HERE AND THERE 11463/09 s.10.12.2008 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu
JMva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Trionfo d'Amore kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 1 KP VSP-pentu. Vankka, erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä
pää, kaula ja ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, hyvät tassut, liikkuu kauniisti, ihastuttava luonne. Oulu KV 18.7.
Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta PEN 2 KP. Promising black, very nice head and expression, well developed
body for age, needs to develop more forechest, moves ok for age, coat needs more time to come out, nice
temperament. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti PEN 2 KP. 7 months, nice head, good earset,
good dentition, good dark eye, good lay of shoulder, well angulated to the rear, well sprung rib, carrying a little
excess weight at the moment, very much in puppy coat, happy mover, very promising. Seinäjoki KV 24.10.
Anna Brankovic, Serbia JUN ERI 1 PU3 SERT. Very good size and format, beautiful masculine head, excellent
expression, strong muzzle, correct stop, very good eye shape and colour, correct ears, beautiful neck, excellent
topline, tailset and carriage, excellent quarters and angulations, sound movement, correct coat, colour and
temperament. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN EH. Masculine, nice expression,
crooked front legs, straight shoulders, a little long in body, excellent presentation, good quarters, excellent
character, good bone and feet. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Dog of very good
bone and substance around, balanced head with good strength of muzzle, pleasing legs and feet, well
developed body with good depth of chest, well rounded quarters, in very good condition, would prefer him
shorter coupled.
SHAVIAN MAKE OR BREAK PMJV-09 11465/09 s.10.12.2008 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv
Mva Hu JMva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Trionfo d'Amore kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 3. Erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä
luusto, hyvät kulmaukset, hyvät liikkeet, jännittää ja ujostelee hieman. Porvoo KR 12.9. Knut Sigurd Wilberg,
Ruotsi JUN ERI 1 PU3 VASERT. Dog of excellent type, promising lovely head, front could be better, good
outline, moves quite well. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN ERI 2. Mature black, quality
head, well laid shoulders, upper arm placement good, level topline, short coupled, correct bend of stifle, short
below hock, should have bright future, moved out happily. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia
JUN ERI 3. Masculine head, excellent presentation, good topline and tailset, good proportions, good quarters, a
little straight in shoulder, sound with good side gait. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI
1 PMJV-09 PU4 VASERT. Lovely balanced dog of good size and pleasing type, best of heads with plenty of
work in it, kind eye and soft expression, very clean over the neck and shoulders, good legs and feet, well
developed body for his age, firm topline, best of quarters with well developed muscles, moves soundly.
SHEERCLEVER DARK WARRIOR 19936/09 s.28.12.2008 i. Bergerac of Merrily e. Jyndel As Good As It Gets
kasv. Tuija Christensen, Tanska
Näyttelyt: Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel PEN 2. Hyvä pää ja oikeat mittasuhteet, hyvä rintakehä ja
luusto, hyvin kulmautunut, edelleen pentukarvassa, tarvitsee kehäkokemusta, melko voimakkaat takakulmaukset.
SHEERCLEVER DISTANT DREAMER 21429/09 s.28.12.2008 i. Bergerac of Merrily e. Jyndel As Good As It
Gets kasv. Tuija Christensen, Tanska
Näyttelyt: Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos, Unkari PEN 3. Very nice temperament, good movement,
beautiful head, correct bite, beautiful dark eyes, good ears, well muscled body and neck, good fore and
hindquarters, good angulation, good coat, very promising. Joensuu KV 16.8. Elena Ruskovaara PEN 3 KP.
Rungoltaan täyteläinen, saa miehistyä ja tulla raajakkaammaksi, sopiva luusto, leppoisa ilme, ohimoiden tulee
täyttyä, hyvät huulet, lyhyt kaula, niukat kulmaukset edessä, sopivat takakulmaukset, hyvin pentumainen liike
johon toivoisin enemmän ulottuvuutta, oikea tapa liikkua ja kiva asenne. Jyväskylä KV 21.11. Alberto
Cuccillato, Italia JUN EH 4. 10 months old, good type, correct bite, narrow brisket, I would like better topline
and more angulation, enough condition of the coat, good movement. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, IsoBritannia JUN ERI. Masculine, nice expression, a little straight in shoulder, good ribs, sound up and down,
needs more reach in front, very good proportions, good quarters, short hocks, excellent presentation. Helsinki
KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI. Lovely type of dog, very squarely built and gives a cobby
outlook, very good head and eye, super legs and feet, well sprung ribs, correct topline and tailset, good bend of
stifle, well laid down hocks, sound on the move.
SHIMMERIAN GOLDEN BOY Fi Mva 17768/07 s.16.1.2007 i. Se(n) & No Mva Usemade Oops I Did It Again e.
Shimmerian Jewel of Mine kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta AVO EH. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat pään ja rungon mittasuhteet, hyvä pään malli ja ilme, kaula saisi olla pidempi, oikea-asentoiset raajat, hieman kapea rintakehä, hyvä
matala kinner, karvapeite ok, liikkeessä riittävä askelpituus mutta kovin kapea sekä edestä että takaa, hyvin
esitetty. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen pää, hyvä kaula ja
runko, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Tervola RN 25.4. Tiina Illukka AVO ERI 1 PU1 SERT FI MVA VSP. Kaunis
tasapainoinen kokonaisuus, erittäin kaunis uroksen pää, hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut,
hieman pitkä lanneosa, erittäin kaunis karva, saisi liikkua pidemmällä sivuaskeleella. Pietarsaari RN 16.5.
Jukka Kuusisto VAL ERI 1 PU4. Kauniissa kunnossa esitetty valiouros, hyvä pää, eturintaa saisi olla
enemmän, riittävän pitkä rintakehä, hyvin kulmautuneet takaraajat, toivoisin hieman tehokkaamman askeleen ja
voisi kantaa itseään paremmin liikkeessä, hyvin esitetty, erinomainen karvapeite. Tuusula ER 6.6. Teija
Poikolainen-Däuber VAL ERI. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, riittävä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut

edestä, kapea etuosa, eturinta puuttuu, hyvä vahva runko, joskin lanneosa saisi olla lyhyempi, hyvin kulmautunut
takaa, vahva luusto, kaunis turkki, liikkuu hieman laiskasti. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen VAL ERI 2 PU2. Erinomaista tyyppiä oleva hyväluustoinen uros jolla hyvät mittasuhteet, miellyttävä pää ja ilme, sopivat kulmaukset,
hyvä runko, hyvä turkki, voisi liikkua edestä hieman pidemmillä askelilla, hyvä luonne, kapeat takaliikkeet,
esitetään hyvin. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 1 PU2 VACA. Proper breed type, 2½ years
old, shown in good condition, correct head, well set ears, ribcage ok for age, nice proportions of body, proper
tailset, correct hindquarters, moves ok but could carry a stronger topline. Kemi KR 12.7. Ritva Raita VAL ERI 1
PU2. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VAL ERI 1. Nice red dog, quite nice head, excellent
angulations, strong and compact body, short loin, moves with temperament, lovely coat and condition. Oulu KV
19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti VAL ERI 3. 2½ years, nice head with good dark eye, good bite, well set
ears, good topline, nicely let down in chest, good angulations in front and rear, moves well.
SHIMMERIAN OH’ HE’S OSCAR 49208/05 s.25.9.2005 i. Se(n) & No Mva Usemade Oops I Did It Again e.
Shimmerian Jewel of Mine kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta AVO ERI 2 PU3. Erittäin hyvän tyyppinen uros jolla oikeat mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, hyvät lavat, erittäin hyvä runko ja takaosa, hyvä
karva, yhdensuuntaiset liikkeet mutta askel voisi olla hieman pidempi, iloinen rodunomainen luonne. Kinnula RN
5.4. Merja Ylhäinen AVO EH. Pienehkö, hyvät mittasuhteet ja luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, riittävä kaula,
erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvä runko ja rintakehä, kaunis karva, toivoisin hieman pidemmät liikkeet,
hyvä luonne. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI 1. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja kaula,
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, kaunis ylälinja ja turkki, hyvä häntä, liikkuu hyvin. Tuuri KR 7.6.
Matti Tuominen AVO ERI 1 PU3 SERT. Erinomaista tyyppiä oleva kaunispäinen ja kaunisilmeinen uros jolla
hyvä luusto, hyvä luonne, hyvä turkki ja runko, hyvä kaula ja ylälinja, kapea etuosa, hyvin kulmautunut takaosa,
riittävä edestä, liikkuu sivusta hyvin, edestä ahtaasti, esitetään hyvin. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper,
Belgia AVO EH. 3½ years, harmony could be better, tambling his forehand, masculine in head, good earset,
correct neck, good topline, good tailset, good breast with good ribbing, could be more quadratic, in the move you
can see the weakness but moves with tail action. Kemi KR 12.7. Ritva Raita AVO EH 3. Oulu KV 18.7. MariaLuise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 1 PU3. Very nice black dog, lovely head and expression, strong compact
body, excellent angulations, stylish movement, nice character. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti
AVO ERI. 4 years, nice expression, good ear placement, nice dark eye, good dentition, strongly built body, good
angulation in front and rear, moves well.
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 28.6. Juha Karlström AVO 3 (a-4, b-4, c-5, d-9, e-3, f-2 = 27 pist). Itsenäinen
innokas lähtö, etenee sopivaa kävelyvauhtia ilmavainua käyttäen, ensimmäisen osuuden puolivälissä ja
kolmannen osuuden lopussa koiralle jouduttiin osoittamaan puhdas jälki, muuten jäljestys on varmaa hyvin
etenevää työtä, ensimmäisen makauksen merkkaa ja kulma hyvin, toinen kulma oikaisten ja makaus jää
merkkaamatta, suoraan kaadolle jonka nuuskii ja jää paikoilleen, vilkkaasti hännällään elehtivä jäljestäjä.
SHIMMERIAN SURPRISE ME 52664/08 s.13.9.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e.
Shimmerian Viva La Diva kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 4. Hyvän tyyppinen, melko hyvä pää, hyvä kaula ja selkä,
lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi, riittävä luusto, hieman suorat lavat ja olkavarret, hyvät sivuliikkeet,
hieman kapeat takaliikkeet.
SHIMMERIAN VENI VIDI VICI 41231/06 s.4.7.2006 i. Se(n) & No Mva Travis Able And Willing e. Shimmerian
Emerald kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi AVO ERI 1 PU4 VASERT. Hyvän tyyppinen, vahvaluustoinen uros,
selvä sukupuolileima, oikea purenta, hyvät pään linjat, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä turkin
laatu, liikkuu hieman ahtaasti edestä, sivuliike vaivatonta. Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta AVO ERI 3 PU4.
Kookas, erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvä pään malli, silmät hieman kaukana toisistaan ja aavistuksen "kiinalainen" ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hieman suora olkavarsi, hyvä runko, oikein kulmautunut takaa, hyvä karva,
vaivattomat liikkeet, iloisesti heiluva häntä. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen AVO ERI 2 PU3. Erinomainen
tyyppi, koko ja mittasuhteet sekä luusto, kaunis pää ja ilme, hieman lyhyt kaula jossa kaulanahkaa, hyvät etu- ja
takakulmaukset, hyvä runko ja rintakehä, erinomaisen kaunis turkki, liikkuu kauniisti ja vapautuneesti, hyvä
luonne. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia AVO ERI 1 PU3 VASERT. Excellent in type with good coat,
perfect head, little neck skin, correct topline, good chest, perfect angulation and front, flowing movement, good
teeth. Kalajoki RN 2.5. Markku Santamäki AVO ERI 1 PU3. Kookas, mittasuhteiltaan hyvä, liioittelemattoman
kaunis pää, hyvä kaula, vahva luusto, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, lavat voisivat olla viistommat, pitkähkö
selkä, erinomainen turkki, näyttävät liikkeet, käyttäytyy hyvin. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto AVO EH 2.
Hyväluustoinen kookas uros, hyvä pää, vahva selkä, hyvä tiivis runko, etuasentoiset lavat, kapea eturinta, polvikulmia saisi olla enemmän, liikkuu hieman ahtaasti edestä ja takaa, erinomainen karvapeite. Rovaniemi RN
21.5. Johan Juslin AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Hyvät rungon mittasuhteet, hyvä raajaluusto, vahvat käpälät,
vahva sukupuolileima, pää saisi olla hieman jalompi ja vähemmällä nahkalla, pitkä rintakehä, hyvä takaosa,
liikkuu hyvin. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO H. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman lyhyt
kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, eturinta puuttuu, hyvä luusto, kaunis turkki, hyvin kulmautunut
takaa, hyvä ylälinja, liikkuu ahtaasti edestä ja takaa, hyvä luonne. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen AVO ERI 2
PU4 VASERT. Erinomaista tyyppiä oleva kaunispäinen uros jolla hyvä luusto ja erinomainen luonne, hyvä runko
ja turkki, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, kapeat takaliikkeet, samoin edestä, liikkuu
riittävällä askelpituudella sivusta, esitetään hyvin. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI

2. Very nice red dog, masculine head, clipping on skull gives a bit hard expression, well shaped body, excellent
angulation, very nice movement, excellent coat. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti AVO ERI 3. 3
years, nice head, nice eye, well placed ears, dentition good, strongly built level back, well placed shoulder,
angulation to the rear is good and there is a good depth of chest, moves well. Kiiminki RN 1.8. Saija
Juutilainen AVO ERI 1 PU2 VASERT. 3-vuotias, kaunislinjainen, mittasuhteiltaan miellyttävä uros, erinomainen
uroksen pää ja ilme, varsin yhdensuuntaiset ylälinjat, hyvä purenta, huulet ja korvat, vahva kaula, hyvä rintakehän syvyys mutta alaosa voisi olla hieman leveämpi, hyvät lavat, olkavarret voisivat olla viistommat, hyvä
raajaluusto ja käpälät, hyvät takakulmaukset, erinomainen karvan laatu, miellyttävä luonne, liikkuu reippaasti
hyvällä taka-askeleella, etuliike voisi olla ulottuvampaa. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel AVO ERI 2
PU3 VASERT. Kaunis pää ja ilme, hieman pitkä runko, hyvä ylälinja, rintakehä ja kulmaukset, hieman löysä
olkapäistä. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO EH. 3½ years, correct bite, good head,
excellent chest, enough angulation, would prefer coat in better condition, good movement. Helsinki KV 12.12.
Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 2. Strongly made and masculine, excellent character, lovely
expression, good topline and tailset, good quarters, excellent coat texture, a little straight in front, attractive and
stylish movement, could have a fraction more reach in the front. Helsinki KV 13.12. David Shields, IsoBritannia AVO EH. Dog of great strength and substance, balanced head with lovely dark eye and soft
expression, good legs and feet, firm topline that he keeps on the move, good tailset and carriage, moved well,
would just prefer him little shorter coupled.
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 31.5. Eino Jämsä AVO - (0 pist). Niilo aloittaa ohjattua jäljestystä, ei osaa
itsenäisesti vielä jäljestää, kehoituksista Niilo aina etenee noin 20 m ja pysähtyy, jäljestys lopetetaan kun oli
jäljestetty 18 min eikä oltu edetty 100 metriä kauemmas, Niilon annettiin jäljestää kaadolle 10 metriä, kaatoa
Niilo haisteli.
SLUMBERLAND BE BOB A LULA Fin Mva 25520/06 s.8.4.2006 i. C.I.B Fin & Ru & Ee & Lv & Lt Mva EeV-06
Vitahotellets Aragon e. Fin & Ee & Se(n) & Ru Mva Ee VMva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi VAL EH 3. Melko neliömäinen uros jonka sukupuolileima saisi olla
selvempi, luusto voisi olla hieman vahvempi, hyvä kaula ja ylälinja, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, lyhyt
lantio, saisi olla paremmin kulmautunut takaa, sivuttain kiertävät etuliikkeet, hyvä karvan laatu, aurinkoinen
luonne. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VAL ERI 3. Correctly sized black male with correct body
proportions, expression very good, skull to muzzle ratio correct, earset correct, upper arm could be slightly better
angled, forechest development could be better, topline correct, coat correct, tailset correct, exhibits good
movement. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VAL ERI 3. Medium size black dog, would like a
better head and expression, neck should be cleaner, good angulation, moves with temperament but should have
better ring training, nice coat and condition. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti VAL ERI 4. 3
years, good dentition, nicely shaped dark eye, well set ears, good angulations in front and rear, good level
topline, good depth of chest, would like a little more neck, moves a little wide behind, otherwise moves well.
Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel VAL H. Oikeat mittasuhteet, pää saisi olla huomattavasti urosmaisempi
ja näyttävämpi, kaula saisi olla näyttävämpi, hyvä ylälinja, rintakehä ja takakulmaukset, etuliikkeet saisivat olla
huomattavasti paremmat.
SLUMBERLAND CRACKER JACK 35161/07 s.6.4.2007 i. Flyers Say Hey e. Fin & Ee & Se(n) & Ru Mva Ee
VMva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Simpele RN 18.4. Soile Bister AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Kaunislinjainen, hyväluustoinen maskuliininen uros jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää, ilme voisi olla lempeämpi, erittäin hyvät kulmaukset,
riittävä runko, hyväasentoinen häntä, liikkuu riittävällä askelpituudella, tulisi olla iloisempi ja itsevarmempi.
Punkaharju RN 1.8. Reia Leikola-Walden AVO ERI 2 PU2 VASERT. Mittasuhteiltaan erinomainen, erinomainen uros jolla oikealinjainen pää, kallo-osa voisi olla kapeampi suhteessa kuonoon, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, täyteläinen eturinta ja runko, hyvä takaosa, yhdensuuntaiset liikkeet, riittävä askelmitta,
voisi liikkua tiiviimmällä ylälinjalla, hieman luisu lantio, kaipaa kehätottumusta, erinomainen turkin laatu, hyvä
luonne.
SLUMBERLAND DOUPLE O SEVEN Lv & Ee JMva RKFV-09 24312/08 s.26.3.2008 i. Fin & Se(n) & Lv & Ee &
Ru Mva Ee & Ru JMva EeJV-07 Paisley's Crystal-Clear e. Fin & Se(n) & Ee & Ru Mva Ee VMva Merazure
Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Ilomantsi RN 6.1. Paavo Mattila JUN EH 2. Hyvä nuori uros, kallolinja saisi olla parempi, hyvä kaula,
eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko ja luusto, riittävät kulmaukset, lupaava karva, liikkuu hyvin, miellyttävä
luonne. Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki JUN ERI 2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan hyvä, hyvä pää,
hieman korkeat otsaluut, vahva luusto, voimakkasti kulmautuneet takaraajat, hyvä turkki, näyttävät liikkeet,
käyttäytyy hyvin. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN ERI. Slightly tall male but with correct body
proportions, muzzle slightly long, good eye expression and earset, good neck and front angulation, correct coat,
correct movement. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 1. Excellent proportions in
head and body, correct expression, little bit narrow in chest in front, little bit feet outside, movement light, enough
parallel behind, little bit close in front, correct temperament, tail should be more happy in movement. Simpele
RN 18.4. Soile Bister JUN H. Tukevassa kunnossa oleva hyvin vahva maskuliininen uros, turhan pyöristyvä
vahva kallo, hyvä kuono, erittäin hyvät kulmaukset, hyväasentoinen häntä, kaunis väritys, turhankin paljon
karvaa takaraajoissa ja rungon alla, saisi liikkua tehokkaammin ja edestä yhdensuuntaisemmin, antaa tänään
hieman raskaan kuvan. Tohmajärvi RN 2.5. Soile Bister JUN H. Sopivan kokoinen vahvaluustoinen maskuliininen uros, hyvä kuono, toivoisin paremman kallolinjan, hyvä rintakehä, vielä puutteellinen eturinta, hieman

ulkokierteiset etukäpälät, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, tan-väri nousee takaraajoissa reisien
yläosiin, hieman alas kiinnittynyt häntä ja jyrkkä lantio, kaulanahkan tulisi olla tiiviimpi, voisi liikkua maatavoittavammin, hyvä luonne. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä JUN ERI 2. Large compact young
dog in show condition, good substance, large very clean head of good type and expression, excellent neck and
topline, I hope his front will be more parallel, excellent upper leg angulations, good balance in movement, high
quality coat and colour. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel NUO ERI 3. Voimakasrakenteinen nuori uros,
voimakas pää, hieman löysää nahkaa kuono-osassa ja huulet hieman löysät, maksimikoko, hyvä rintakehä, hyvä
luusto, kulmaukset ja liikkeet. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari NUO ERI 1 PU3 SERT. Gutproportionierter Rüde, der Kopf könnte noch etwas elegantre und rassetypischer sein, loser Vorderstand, gute
Temperament, gute typischer Haarkleid, gute Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti NUO ERI 1
PU3 SERT. 17 months old male, black and tan, compact male, soft expression, nice dark eyes well placed, good
muzzle, good scissor bite, excellent pigmentation, tight feet, good chest, good coat texture and undercoat,
moves with good drive. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia NUO ERI 2. 20 months old, good head
and nice expression, correct bite, correct topline, well angulated, good coat, correct movement.
Taipumuskokeet: Ruokolahti 6.8. Liisa Pajala SPA 0. Vieremä 29.8. Jaana Heiskari SPA 1.
SOFUS FOOTLIGHTS Fi & Lt Mva JV-07 V-07 59576/07 s.1.11.2006 i. Quettadene Footsteps e. Sofus
Tarantella kasv. Gunilla Lindquist, Ruotsi
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen AVO ERI 1 PU2 SERT FI MVA. 2-vuotias mittasuhteiltaan
miellyttävä nuori uros jolla oikeat rodunomaiset linjat, urosmainen ilmeikäs pää, hieman erisuuntaiset linjat, hyvät
huulet ja purenta, kaunis ylälinja, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, vahvat käpälät, hyvä vahva takaosa,
erinomainen karvan laatu, tyypillinen luonne, liikkuu oikealla asenteella ja askeleella, hyvin tyypillinen
esiintyminen. Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP RYP3. Nice type and balance,
correct type of head, lines parallel enough, bit small eyes, excellent topline and volume of body, excellent
angulations in front, behind ok, moves ok, correct temperament.
SORCERY'S CATCH A FALLING STAR Pl Mva PKR.VIII-16226 s.19.11.2004 i. Quettadene Wild Oats e.
Füzberki Rambling Rose kasv. Eliza Loizou, Unkari
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL EH. Nice head, excellent character, stylish
movement, shoulders a bit rough and "blocky", overangulated in behind, good proportions, long neck, very good
presentation. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI. Lovely size of dog with very well
balanced throughout, presents very pleasing outline, masculine head with good eye and expression, excellent
depth of body with plenty of heartroom, good legs and feet, well sprung ribs, best of quarters, well laid down
hocks, sound on the move with good reach and drive.
SPECK LINE CASANOVA 14678/03 s.15.1.2003 i. Fin & Ee Mva Fin Jva JV-01 Benchmark Matrix e. Fin Mva
Fin & No Jva Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki
Jäljestämiskokeet: Kihniö 14.6. Kristina Erkkilä AVO 2 (a-5, b-9, c-7, d-9, e-3, f-4 = 37 pist). Ohjattu lähtö,
tasaiseen vauhtiin jarrutettu koira merkkaa 1. makauksen ja selvittää kulman hyvin, 2. kulman menee tuulen
mukana ulkokautta, väsyessään siksak-kuvio laajenee ja ajautuu 3. osuudella jäljen sivuun, tuomittava hukka,
ohjaaja pelastaa koiran ilmavainuisen suorituksen, hukasta huolimatta erinomainen parisuoritus.
SPECK LINE FIILINKI 62104/08 s.17.10.2008 i. Ladysplit's Connor e. Speck Line Be My Sunshine kasv. Maarit
Mäki
Näyttelyt: Jurva RN 1.8. Markku Santamäki JUN EH 4. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea,
ilmeikäs hyvä pää, sopusuhtainen luusto ja hyvät raajojen kulmaukset, hyvä rintakehän muoto, käyttäytyy hyvin
mutta kaipaa kehäharjoittelua. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN EH. Slightly bigger male of
correct format, typical head but could be stronger for the size of the dog, correct eyes and ears, would prefer
better topline, enough developed chest, a bit straight shoulder, elbows too tight to the body, movement is not
balanced, toeing in in front and a bit cow-hocked in the rear.
SPECK LINE FINLANDIA 62105/08 s.17.10.2008 i. Ladysplit's Connor e. Speck Line Be My Sunshine kasv.
Maarit Mäki
Näyttelyt: Keitele RN 7.6. Markku Santamäki PEN 1. Kookas, rungon mittasuhteiltaan hyvä, hyvä pää, hieman
korostuneet otsaluut, hyvä kaula ja luusto, hyvä rinnan syvyys, oikean mittainen lanneosa, hyvät liikkeet,
käyttäytyy hyvin. Jurva RN 1.8. Markku Santamäki JUN EH 3. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteilta neliötä
lähentelevä, hyvä pää, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja rinnan syvyys, suorat hyvät raajat jotka hyvin
kulmautuneet, käyttäytyy reippaasti. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN EH. Correct size and
format, typical head, could have better expression, correct eyes and ears, would prefer better topline, a bit short
croup, could have better tail carriage, movement is not balanced enough, loose elbows, toeing in in front, has
narrow chest and narrow front. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia JUN EH. 1 year old, typical
expression, on the big side of the breed, narrow brisket and chest, well angulated, correct movement.
SPECK LINE HALINALLE 33633/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon e.
Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia PEN 2. Good type, lovely head, nice expression,
narrow brisket, I would like better development of thorace, well angulated, good coat, good movement from side,
promising puppy.

SPECK LINE HERRA HEMULI 33634/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark
Corazon e. Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia PEN 4. Too big dog, bite is not correct, general
construction is correct, well angulated, good coat, good movement.
SPECK LINE HILPEÄ HYRRÄ 33635/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon
e. Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia PEN 3. Good type, I would like more stop and a
better topline, too short croup, would prefer better angulation, good coat, lovely movement, promising puppy.
SPECTROLITE’S BE MY GUEST 43317/06 s.4.8.2006 i. Fin Mva Jenlin Starguest e. Fin Mva Backhills Ice
Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen KÄY EH 1. 2½-vuotias kaunislinjainen mittasuhteiltaan miellyttävä
nuori uros joka tarvitsee vielä lisää runkoa, hyvä luusto, urosmainen kaunisilmeinen ja kaunislinjainen pää, hyvä
purenta, huulet ja korvat, etuosa saa tiivistyä ja eturinta kehittyä, kaunis karvapeite, oikea luonne, liikkuu
kauniisti sivulta, edestä hieman löysästi. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia KÄY ERI 1 PU2 SERT FI
MVA VACA. Excellent type, good pigment, correct coat, good size and format, typical head, perfect topline and
angulation, too much neck skin, good chest, correct front, flowing movement, good teeth. Lapua RN 9.5.
Markku Santamäki KÄY EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, riittävä luusto ja hyvä rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin, hyvä turkki.
Jäljestämiskokeet: Nurmo 24.5. Juha Junkala AVO 1 (a-5, b-10, c-7, d-14, e-3, f-4 = 43 pist). Lähtö varma ja
rauhallinen, etenee rauhallisella nopeudella käyttäen maavainua, työskentely enimmäkseen jälkitarkkaa, teki
muutamia tarkastuslenkkejä, merkkasi molemmat makaukset, kulmat suoraviivaisesti, kaato löytyi, nuuhki
kiinnostuneena, erinomainen suoritus joka voisi olla vähän nopeampi. Ilmajoki 2.8. Asko Kukkola AVO 2 (36
pist).
SPECTROLITE’S KING IS BACK 48629/08 s.16.8.2008 i. Se(n) Mva Backhills New Design e. Fin Mva Backhills
Ice Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia PEN 2. Enough strong and compact dog, good in format,
good in pigment, very typical head, little short ears, good withers, correct topline, correct angulations, correct in
front, flowing movement, correct bite, very promising. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen JUN EH 1. Erittäin hyvän
tyyppinen, erittäin hyvät mittasuhteet omaava juniori jolla vielä täyttymätön eturinta, riittävä raajaluusto, kuonoosa saa vielä voimistua, hyvät takakulmaukset, riittävät edessä, hyvä kaula, erinomainen luonne, liikkuu hyvin
sivusta, miellyttävä kokonaisuus, esitetään hyvin. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN ERI 2 PU4
VASERT. Very good size and format, good bone, beautiful head with a typical expression, very good eye shape
and colour, ears could be just a little bit longer, a little bit soft back, very good tailset and carriage, well
developed chest, excellent quarters, angulations and movement, correct coat, colour and temperament.
STAWASKOGEN'S GOOFY 52100/07 s.19.3.2007 i. Saxaphone Robinson e. Stawaskogens Axa kasv. Mette ja
Peter Franek, Ruotsi
Metsästyskokeet: Laitila 13.9. Pertti Kotiranta AVO 3 (82 pist). Kangasala 17.10. Pertti Kotiranta AVO 2 (93
pist). Kangasala 18.10. AVO 1 (110 pist).
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 5.9. Juha Tuomanen AVO - (40 pist).
STRAWBERRY LINE’S BOUNTY 24340/08 s.29.5.2006 i. Cardamine The Sable King e. Peach Passion’s
Fontana Di Trevi kasv. Rosa Garthe, Ruotsi
Näyttelyt: Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia AVO ERI 2 PU3 SERT. Good type, masculine head,
would prefer more stop, pleasing neck and shoulder, compact well ribbed body, good quarters, nice outline,
sound positive mover.
SWEETIE-PIE JAZZMAN 45781/08 s.12.5.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Sweetie-Pie Athena kasv.
Marja-Liisa Kotiranta
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen JUN H. 9 kk, hyvin kaunisilmeinen vielä kovin pentumainen juniori
joka tarvitsee lisää aikaa ja runkoa, hyvä karvan laatu ja raajaluusto, pää saa vielä kehittyä linjoiltaan, hyvä
purenta, huulet ja korvat, ylälinja saisi olla parempi, samoin etukulmaukset, mukava luonne, liikkuu vielä kovin
lyhyellä ja löysällä askeleella. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen JUN H. Hyvän tyyppinen, hieman kevytluustoinen
juniori jolla hyvä luonne, ikäisekseen hyvä pää ja ilme, hyvä turkki, riittävät kulmaukset mutta liikkuu tänään
hyvin lyhyellä ja tehottomalla askeleella edestä ja takaa, tarvitsee vielä paljon runkoa, esitetään hyvin. Seinäjoki
KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN ERI. Correct size and format, typical head, I would prefer thicker lips
and stronger muzzle, correct eyes and ears, would prefer better withers and neck connection, enough developed
chest, typical quarters, angulations and movement, correct coat, colour and temperament.
SYLVESTER STALLONE VOM RAUHEN HOLZ 31672/08 s.31.12.2006 i. D Mva Lux JMva A One's Of Course
e. True Love vom Rauhen Holz kasv. Doris Junge, Saksa
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO H. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, turhan paljon
kaulanahkaa, lyhyehkö kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, erittäin kaunis turkki ja väri,
kevyehkö luusto, hieman pitkähkö kapea runko, hieman kapeat voimattomat liikkeet. Rovaniemi KV 20.6. Jos

de Cuyper, Belgia AVO ERI 4. 2½ years, nice type, good head, nice expression, good neck and topline, correct
tailset, could be better angulated in forehand, ok behind, deep breast, good ribbing, nice bones, happy mover.
TEACON VANGUISH 31727/03 s.8.5.2003 i. Crawford Hot Chocolate e. Teacon Mirror Image kasv. Aili
Asikainen
Jäljestämiskokeet: Kalanti 3.5. Taina Ketola AVO 0 (0 pist). Ypäjä 24.5. Juhani Heikniemi AVO 1 (40 pist).
Sauvo 16.8. Rauli Markelin AVO 1 (40 pist).
TEN GRADE'S FAX PAPER Fin Jva 29103/01 s.14.6.2001 i. Leavenworth Takes Two To Tango e. Fin Mva
Arctica Sing Sing Sing kasv. Minna Kinnunen
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 23.8. Juha Junkala VOI 1 (48 pist).
TIIAS HOKEY-POKEY 19914/06 s.16.2.2006 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Delilah
kasv. Tiina ja Asko Järvinen
Näyttelyt: Keitele RN 7.6. Markku Santamäki AVO EH 2.
Taipumuskokeet: Renko 25.7. Anitta Kauppila SPA 1.
TRAVELLERS BAY BRIAN 53054/08 s.4.7.2008 i. Strawberry Line's Bounty e. Travellers Bay Katherine kasv.
Virve Andelin-Ahonen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Eeva Rautala PEN 4. Hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen urospentu, pään tulee
kehittyä, hieman vinot silmät, hyvä kaulan pituus ja selkälinja, runko vielä kapea, hyvä luusto ja takakulmat, saisi
olla paremmin kulmautunut edestä ja liikkua paremmin edestä, hyvä luonne ja esiintyminen. Korpilahti RN 29.3.
Matti Tuominen PEN 2. 9½ kuukauden ikäinen, erittäin hyvän tyyppinen, hyvä koko, miellyttävä pää ja ilme,
hyvät mittasuhteet, raajaluusto saisi olla voimakkaampi, vielä kovin ulkokierteiset eturaajat, sopivasti
kulmautunut, liikkuu ikäisekseen sivusta hyvin silloin kun haluaa, tänään hieman hankalassa kehitysvaiheessa ja
tarvitsee aikaa. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto JUN EH 2. Hyväluustoinen, sopivankokoinen 9 kk vanha
junioriuros, oikeamuotoinen pää, eturaajat saisivat olla hieman suoremmat, hyvä selkä ikään nähden, riittävästi
rintakehää, hyvät takaraajat joilla liikkuu pitkällä askeleella, hyvälaatuinen turkki. Jyväskylä KV 21.11. Alberto
Cuccillato, Italia JUN ERI 2. 16 months, good type, nice expression, correct bite, good chest and brisket, good
croup, good coat. Tampere RN 6.12. Juha Kares JUN H. Maskuliininen komea uros, ilmeikäs pää, hyvä kaula,
etuasentoiset lavat, lyhyt olkavarsi, erittäin hyvä rintakehä, eturinta voisi olla selvempi, erinomainen karvan laatu,
voimakkaasti kulmautunut takaosa, innokas liikkuja mutta etuosa liikkeessä kovin holtiton, etuliikkeet ja etuosa
tiputtavat palkintosijaa.
TRAVELLERS BAY TERMINATOR 52183/06 s.12.9.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV-05
LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Travellers Bay Cinderella kasv. Virve Andelin-Ahonen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO EH. Correct size male with slightly long body
proportions, skull to muzzle ratio correct, correct eyes and earset, neck could be longer, front assembly could be
better angulated, would like to see more forechest development, coat correct, tailset correct, movement
satisfactory. Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta AVO H. Hyvän tyyppinen, hieman ilmava uros, hyvät pään
linjat, kaunis ilme, riittävä kaula, hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa, kyljet saisivat kaareutua
paremmin, erittäin hyvä turkin laatu, saisi liikkua pidemmällä askeleella, hyvä luonne.
TRAVIS CONNECTING PEOPLE Fin Mva 34961/99 s.12.3.1999 i. No Mva Travis Vital Spark e. Travis
Paranoid & Sunburnt kasv. Kari Haave, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VET ERI 2. Correctly sized male with correct body
proportions, skull and muzzle ratio correct, correct earset, neck and flow into front angulation correct, good
topline, correct tailset, very good coat, in movement action powerful and correct. Helsinki KV 23.5. Erwin
Deutscher, Itävalta VET ERI 1 VSP-VET. Korrekt im Typ, 10 Jahre, noch in gute Kondition, sehr gut bemuskelt,
Rücken gerade, sehr gute Vorbrust, Winkelungen korrekt, Bewegung frei, gutes Rutenspiel. Hämeenlinna KR
27.6. Anne Livo Buvik, Norja VET EH 1. 10 år gammal, mycket god typ, maskulint huvud, aningen för mycket
halsskinn, utmärkt benstomme och substans men bär för dagen för mycket vägt, välvinklad fram och bak, rör sig
med korrekt rörelsermönster men för dagen allt för litet påsjkut, i bra kondition för åldern, mycket trevligt och
rastypiskt temperament. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia VET ERI 1 VSP-VET. Good type, in
excellent condition for his age, carrying a little excess weight, good overall outline, pleasing head, compact body,
moved soundly, just lacks animation. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka VET ERI 1 PU3 VSP-VET. 10
years old in very nice condition, nice dog, correct head, neck, body, tail, quarters and movement, nice
temperament. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola VET ERI 1 VSP-VET. Nice veteran presented in
excellent show condition, better standing than moving, a little jumpy with short steps while trotting, nice head,
good topline, proportional, spacey chest, nice coat, good bone, friendly, not showing symptoms of age except in
the movement. Hyvinkää ER 25.10. Pierluigi Buratti, Italia VET ERI 3. Di buona sostenza e struttura, buon
rapporte cranio e meso, buon occhio, bene lo stop, in collatura sufficiente, dorsale solida, rene muscoloso,
sufficiente i langolo della spalla, corretta la proporzioni del tronco, vorrei posteriore piu angolato, movemento
posebbe essere piu sciolto, mantello e coda corretti. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VET
ERI 1 VSP-VET. Wonderful old fellow, lovely type, wonderful character, ideal proportions, a credit to his owner
and a credit for the breed. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia VET ERI 1 VSP-VET. Cobby dog
with lovely bone and substance, balanced head with good depth of muzzle, best of legs and feet, well sprung
ribs with good depth of body, strong quarters that are very well muscled for his age, sound on the move.

TRIPLET ASTERIX 42149/03 s.29.7.2003 i. Leavenworth A Kind Of Magic e. C.I.B Fin & Ee Mva Triplet Nugget
kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso KÄY ERI 2 PU4. Erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvät pään linjat ja
pituus, kuono-osa voisi olla hieman syvempi, loiva otsapenger, hyvä purenta, hyvä kaula, samoin luusto ja
käpälät, kapea eturinta, hyvä runko, hännän kiinnitys voisi olla hieman alempi, suora olkavarsi, sopiva polvikulma, liikkuu hyvin, joskin hieman ahtaasti edestä, hyvä luonne. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko AVO ERI 1 PU2
VASERT. Hyvän tyyppinen uros jolla saisi olla hieman voimakkaampi kuono-osa ja urosmaisempi pää, kaunis
tiivis ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, mukava luonne, liikkuu hyvin edestä ja
takaa, sivuliikkeessä voisi olla edessä lisää ulottuvuutta. Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa Heikkinen KÄY ERI 1
PU1 SERT VSP. Erittäin hyvän tyyppinen, tyylikäs hyvin liikkuva uros, kuono-osa saisi olla vahvempi, silmät
isommat sekä kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, kaunis kaula, seistessä erinomainen ylälinja,
riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, hyvän laatuinen turkki, joskin vähemmänkin riittäisi, hyvä
luonne. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari KÄY ERI 1 PU4 VASERT. Gut proportionierter Rüde, sehr
gute Knochen, korrekte Winkelungen, mittelgute Kopfqualität, schöne obere und untere Linie, gute Präsentatio,
gute Haarkleid, gute Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti KÄY EVA. 6 years old male, well
constructed male, lovely soft expression, nice muzzle, dark eyes, excellent shoulders, well ribbed, good
angulation, strong topline, good coat texture, unfortunately dog is limping and movement cannot be judged.
TRIPLET BLACK MIRAGE 26500/08 s.10.3.2008 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu JMva
AKSg RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin Mva Est JMva Fi Jva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Valkeala RN 7.3. Leila Kärkäs JUN ERI 1 PU1 SERT ROP RYP2. Erinomainen, iloisesti häntäänsä
heiluttava nuori herra jolla erittäin kauniit tehokkaat liikkeet, hyvä pään pituus ja oikeat pään linjat, kauniit silmät,
ikäisekseen erittäin hyvä runko ja eturinta, hyvä luusto ja raajarakenne, erittäin hyvä karvan laatu, miellyttävä
kokonaisuus. Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen JUN ERI 3. Kookas, ikäisekseen hyvin kehittynyt, iloisesti
esiintyvä uros, hieman takaluisu kallo, muuten hyvä pää, normaalit kulmaukset, kaunis ylälinja ja turkki, oikeat
mittasuhteet, terveet liikkeet. Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden JUN ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva vahva
juniori jolla oikealinjainen kaunisilmeinen pää, kuono-osa voi vielä täyttyä, riittävä kaula sekä etukulmaukset,
hyvä ylälinja, voimakas luusto, ikäisekseen erinomainen runko, liikkuu iloisesti, hyvällä askelmitalla, kaipaa vielä
tiivistymistä, upea turkki ja erinomainen luonne. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber JUN ERI 1 PU4
VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja
kulmaukset, hyvä eturinta ja turkin laatu, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, mallikas kokonaisuus. Oulu KV 18.7.
Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO ERI 2. Very nice type, lovely head and expression, strong, well
developed body, strong bone and feet, moves with much temperament, excellent drive, a bit short stepping in
front, coat should be a bit more silky, well shown. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti NUO ERI 2.
1½ years, nice expression, well laid ears, nice dark eye, good dentition, strongly built but good angulations in
front and rear, good depth of chest, good mover. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia NUO EH 1.
Well proportioned black male, happy outgoig temperament, moves with enthusiasm, pleasing head, good topline
kept on the move, with ever wagging tail, doesn't need any more weight on shoulders. Turku KV 29.11. Marion
Spavin, Iso-Britannia NUO ERI 2. Nice shaped head, nice neck and topline, good quarter, moved well.
Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 1. Very good character, ideal size, strong bones,
excellent presentation, very good sidegait, excellent proportions, shoulders a little straight, overall an excellent
example of this lovely breed. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia NUO ERI 2. Very good type with
excellent bone and substance, best of heads with good dark eye and soft expression, good reach of neck set in
well placed shoulders, excellent depth of chest, well sprung ribs, lovely well rounded quarters, moved well with
great reach and drive.
TRIPLET CELTIC FEET 20090/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä KÄY ERI 1 PU3 VASERT. Good type and
proportions, volumed strong body, excellent angulations, clean large head, excellent expression, movements
with good balance but he needs more temperament, high quality coat and colour, good character. Hamina KR
17.5. Denis Kuzelj, Slovenia KÄY ERI 3. Correct type, excellent size, well formed head, dark eyes, correct ears
and bite, very strong in body with deep chest and strong angulations, today dry coat, enough correct movement.
Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta KÄY ERI 2. Harmonischer Typ, sehr schöner Kopf, Behang
korrekte Länge, Rücken gerade, korrekte Vorbrust, Häulen gut bemuskelt, sehr gute Haarteksture, Winkelungen
korrekt, Bewegung frei, sehr gutes Rutenspiel. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta KÄY ERI 3 PU4. Kookas,
mittasuhteiltaan hyvä uros, hieman pyöristynyt kallo, kaunis kaula, hyvät lavat, erittäin syvä rintakehä, oikeaasentoiset hyvin kulmautuneet raajat, vankka luusto, hyvä turkin laatu, liikkuu kovin kapeasti takaa, hyvä luonne.
Iitti RN 31.5. Lena Danker KÄY EH 2. 3-vuotias urosmainen poika jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää, oikea
purenta, hyvä huulilinja, kaunis ilme, hyvät korvat, hieman pysty lapa, hyvä viisto olkavarsi, riittävä rintakehä,
hyvä selkä ja lantio, toivoisin lisää reisilihaksia, hyvä karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla
mutta kaipaa lisää asennetta.
TRIPLET CULLINAN I 20095/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta KÄY EH 4. Kookas, vankkaluustoinen uros jolla hyvät rungon
mittasuhteet, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, lempeä ilme, hyvä kaula, oikein kulmautuneet raajat,

hieman lyhyt lantio, hyvä karvan laatu, lyhyt ja korkea etuaskel, hieman leveä takaliikunta, rauhallinen luonne.
Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia KÄY ERI 1. 3 years old male, good proportions, correct line of head,
good bone, body and tail, good coat, correct eyes and ears, good moving.
TRIPLET GULLIVER 27185/03 s.2.4.2003 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill's Bonfire e. Fin & Ee Mva
Triplet Roulette kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 PU1 SERT VSP. Kookas, vankkaluustoinen uros,
oikean mallinen kaunisilmeinen pää, hyvä kaula ja eturinta, hyvin kulmautuneet oikea-asentoiset raajat, hyvä
karvapeite, yhdensuuntaiset liikkeet mutta askel saisi olla pidempi. Helsinki KR 25.7. Soile Bister KÄY EH 2.
Hyvin vahva, hieman pitkärunkoinen, hyvin maskuliininen uros, varsin hyvä pää ja ilme, hyvät kulmaukset,
seistessä hyvät ääriviivat mutta liikkuessa ei kanna itseään, hyvä hännän kiinnitys mutta liikkuessa korkeaasentoinen häntä, karva saisi olla silkkisempi, seistessä parempi kuin liikkuessa. Mikkeli KV 26.7. Hana
Ahrens, Itävalta KÄY EH 2. Kräftiger Rüde von zu langem Körperbau, korrekter maskuliner Kopf, gute HalsRückenlinie, tiefe Brust, längerer gut bemuskelte Lende, korrekte Rute und Rutenspiel, etwas grobe
Haarstruktur. Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia AVO ERI 3. Male of 6 years, typical for the breed, good
line of head, body and bone, bones are in balance with body, correct eyes, ears and tail, good moving. Vesilahti
RN 9.8. Markku Santamäki KÄY ERI 2. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, vahva täyteläinen pää,
hyvä luusto ja runko, hyvä ylälinja, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy hyvin. Porvoo 12.9. Tomasz Borkowski,
Puola KÄY EH 3. Rather heavy and strong with good bone, nice topline, moderate size of neck, nice head, good
topline, nice tailset and carriage, a little heavy in movement but parallel, with little short steps, nice temperament,
condition and pigmentation.
TRIPLET QUARTZ 42509/07 s.8.5.2007 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Ie Mva
V-06 Baysway Love Affair kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Sopivan kokoinen, erittäin
kaunisilmeinen pää, hyvät pään mittasuhteet, oikea huulilinja, hyvä eturinta ja viistot hyvät lavat, täyteläinen
runko, tasapainoisesti ja hyvin kulmautuneet raajat, erinomaiset liikkeet. Pieksämäki RN 29.8. Leila Kärkäs
AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Erinomainen kokonaisuus, tiivis, hyvässä lihaskunnossa oleva iloinen uros, kaunisilmeinen hyvä pää, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvä rakenne ja luusto, hyvä tehokas liike, hyvä karvapeite. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila AVO ERI 2. Kaunis uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää,
kaunis ilme, hyvä kaula, hieman suora edestä, hyvä runko ja takaosa, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin,
miellyttävä luonne. Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PU3 VASERT. Hyvin maskuliininen,
mittasuhteiltaan tarpeeksi koottu, hyväluustoinen uros, hyvin kauniit ilmeikkäät silmät, kauniisti kaartuva kallo,
hyvät huulet, etuosan pitäisi olla voimakkaammin kulmautunut, eturinnan vähän selvempi ja kaulan pidempi,
tilava taakse ulottuva rintakehä, hieman korkea kinner, hyvät takakulmaukset, ei parhaassa karvassa, kantaa
itsensä hyvin kauniisti liikkeessä, etuaskel saisi olla ulottuvampi, liike on ryhdikästä ja rytmikästä, varsin hyvä
häntä, iloinen esiintyjä.
Jäljestämiskokeet: Kirkkonummi 27.9. Minna Korhonen AVO 1 (42 pist). Sastamala 4.10. Virpi Solla AVO 1
(46 pist).
TRIPLET SHOOTING STAR 16455/09 s.13.1.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Helsinki PN 9.8. Raisa Savander BABY 2 KP. Mukava 6½ kuukautinen, ihastuttava pää, tummat
hyvän muotoiset silmät, hyvät korvat, niska ja kaula, hieman etuasentoinen lapa, vahva selkä, hyvät polvet ja
kintereet, hyvät käpälät ja häntä, liikkuu mukavalla askeleella, kaunis karvapeite. Helsinki PN 9.8. Raisa
Savander BABY 3. 6½ kk, hieman varautunut pentu, hyvä pää, tummat silmät, hieman etuasentoinen lapa,
hyvät polvet, hieman löysyyttä kintereissä, liikkuu mukavasti, kaunis karvapeite. Hyvinkää ER 25.10. Jean
Gilmour, Iso-Britannia JUN EH 4. Sound moving black of 9 months, well boned, does not need to grow much
more, well proportioned, clean neck, well proportioned head. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, IsoBritannia JUN H. Poor character, slightly cow-hocked, excessive coat, good topline and tailset, good quarters,
too straight in front, movement ok.
TRIPLET STARRY SKY 16459/09 s.13.1.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari PEN 2. Versprechender Jüngstenrüde, versprechender
Kopf, gute Knochen, gutes Temperament, gute spielerisches Ausdruck und spielerische Bewegung.
TRIPLET WAG THE DOG Fin Mva Fi Jva 17345/05 s.17.11.2004 i. No Mva V-04 NV-03 Travis Master Mine e.
Fin Mva Fin Jva Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KÄY ERI 1. Hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää, hieman
pyöreähköt silmät, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä tiivis runko, hyvä luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa,
kaunis karva, liikkuu hyvin. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY EH 3. Black dog in hard
condition, well proportioned, nice head, well boned, well ribbed, level topline, could move with a bit more
purpose, coat needs attention, sound movement.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-13, e-3, f-4 = 45 pist). Ohjattu
lähtö, Sulo jäljestää vauhdikkaasti aaltoillen koko jäljen, kaikilla osuuksilla muutama laajahko tarkistuslenkki,
kaikki makaukset Sulo merkkaa erinomaisesti pysähtyen, 1. kulmalla oleva katko selviää laajoin kaarroksin, 2.
kulma isolla kaarroksella ulkokautta, 3. kulma tarkasti, viimeisellä osuudella pyörimistä jäljen päällä, kaadolle

Sulo tulee suoraan ja jää sille, vauhdikas suoritus, ohjaajan kannattaisi jarruttaa koiraansa jolloin turhat lenkit
jäisivät pois. Espoo 13.5. Seppo Markelin VOI 2 (33 pist). Espoo 14.6. Taina Ketola VOI 3 (21 pist). Loppi 2.8.
Tuovi Henttu VOI 3 (26 pist). Kouvola 9.8. Susanna Kallström VOI 0 (0 pist). Espoo 4.10. Alf Lindblom VOI 1
(40 pist).
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: Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto AVO EH 3. Voimakasluustoinen, sopivan kokoinen punainen
uros, hieman karkea kallo-osa, kaula saisi olla pidempi, voimakas runko, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu
pitkällä askeleella mutta putoaa liikkeessä eteen ja saisi käyttää häntäänsä paremmin liikkeessä. Pori KV 1.8.
Hans Boelaars, Alankomaat AVO ERI 1 PU2 SERT VACA. First class breed type, plenty of substance, plenty
of coat, strong head, dark eye, correct bite, excellent front and rear, level topline, very easy on the move, happy
character.
TWO PINE’S IPSO FACTO Fin Mva 10472/05 s.16.12.2004 i. Midian's Excellent e. Fin Mva Two Pine’s Sweet
Corn kasv. Kati Salo
Tottelevaisuukokeet: Vaasa 10.5. Allan Aula ALO 1 (193 pist). Vimpeli 17.5. Veijo Kinnunen ALO 3 (123 pist).
Vaasa 13.6. Ilkka Sten ALO 1 (183 pist). Ilmajoki 14.6. Jaana Ala-Lahdenmäki ALO 3 (124 pist). Vöyri 3.7.
Tiina Heino ALO 3 (137 pist). Lapua 30.8. Salme Mujunen ALO 3 (101 pist).
TWO PINE’S NOMAN’S LEGACY 41218/06 s.30.5.2006 i. Flyers Tan Legacy e. Two Pine’s Gold Mist kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska KÄY EH 2. Almost 2½ years old black and tan dog,
very good quality, masculine head, a little broad skull, a little short neck, straight shoulder, needs more
forechest, excellent short and cobby body, very well developed, a little sloping croup, low tailset, good
angulations behind, a little short step back and fore, parallel and stable.
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Jari Salokanto AVO 1 (40 pist).
TWO PINE’S NORTHERN SOUL 41219/06 s.30.5.2006 i. Flyers Tan Legacy e. Two Pine’s Gold Mist kasv. Kati
Salo
Jäljestämiskokeet: Nakkila 18.4. Jarmo Nummijärvi AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Topi
ohjataan alkumakaukselle josta alkaa maavainuinen ja vauhdiltaan sopiva jäljestys, molemmat makaukset sekä
kulmat merkataan, kaato omistetaan jääden paikoilleen. Karvia 24.5. Kai Ylikoski VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e3, f-5 = 49 pist). Topi merkkaa alkumakuun nuuskien ja jalkaa nostaen, kaikki osuudet edetään rauhallisesti
jäljen päällä, pieniä tarkastuspistoja lukuunottamatta jotka hieman vaikuttavat työskentelyn etenevyyteen,
muutoin täydellinen suoritus, kaikki makuut merkataan, 1. kulma jäljen mukaan, 2. kulma jossa katko veretys
loppuun ja siitä suoraan uuden osuuden alkuun, 3. kulma pienellä lenkillä, kolmannelta kulmalta noin 50 metrin
päästä lähtee metso lentoon, se ei vaikuta koiraan mitenkään, kuten ei myöskään toisella osuudella jäljen
vieressä ollut koppelon pesä jossa koppelo hautoi, kaadon osoitti nuuhkien ja sille jääden, erinomainen suoritus,
ohjaajan ja koiran äänetön yhteistyö hienoa. Kihniö 19.7. Kai Ylikoski VOI 3 (27 pist). Nakkila 1.9. Jarmo
Nummijärvi VOI 1 (41 pist).
TWO PINE’S PEACOCK BLUES 46234/06 s.4.9.2006 i. Fin Mva Two Pine’s Joe Cocker e. Lecibsin Serenade
kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen KÄY EH 1. 2½-vuotias hyvärunkoinen, mittasuhteiltaan nuori uros
jolla kokoon sopiva luusto, urosmainen pää ja ilme, vielä hieman poskia, hyvä purenta, pitkät korvat, eturinta saa
kehittyä, kaunis ylälinja mutta turhan jyrkkä lantio, tiiviit käpälät, hyvä karvan laatu ja hapsutus, liikkuu oikealla
asenteella mutta ylälinja saisi olla vahvempi liikkeessä, etuliikkeet tänään kovin kerivät ja löysät. Vaasa KV 26.4.
Miroslav Zidar, Slovenia KÄY EH 3. Good proportions, compact, correct coat, typical head, somewhat short
ears, long croup, not enough correct topline by movement, good chest, perfect angulation, enough free mover,
good teeth.
Metsästyskokeet: Ähtäri 20.9. Jouni Lamminmäki AVO - (40 pist). Kangasala 17.10. Pertti Kotiranta AVO 0
(59 pist).
TWO PINE’S TORNA A SORRENTO 52384/07 s.26.6.2007 i. C.I.B Fin & Lv & Ee & It Mva LvV-02 Francini's
Encanto Latino e. Two Pine's Empire Earth kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia NUO EH 4. Strong male, strong head, needs more parallel lines,
enough stop, could have better expression, strong topline, correct volume of body, ribcage long enough, well laid
back shoulder, would prefer more forechest, moves with a bit short step and stride, correct temperament.
Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola NUO EH 1. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja,
eturinta voisi olla selvempi, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa,
saisi liikkua ulottuvammalla etuaskeleella, liikkuu hieman leveästi takaa, kauniissa kunnossa. Pyhäsalmi RN
19.4. Pirkko Konttinen NUO ERI 1 PU4. Erinomainen pää ja ilme, erinomainen niska ja ylälinja, erittäin tyylikäs
seistessä, leveät takaliikkeet, erinomainen karva. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki NUO EH 1. Sopivan
kokoinen, urosmainen, hyvä luusto, ikäisekseen hyvä rintakehä, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, lantioosa saisi olla pitempi ja suorempi, liikkuu reippaasti mutta lyhyellä askeleella, rinnassa valkea kravatti, kirkkaat
tan-värit ja vahva turkki, käyttäytyy tasapainoisesti. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto NUO ERI 1.
Kauniissa kunnossa esitetty nuori uros, hyvä pää ja ilme, etuosa saisi olla paremmin kulmaunut, vahva tiivis

selkä, lyhyt runko, hyvin kulmautuneet takaraajat, riittävän pitkä mutta turhan leveä takaliike, erinomainen karvapeite, turhan suuri valkoinen kravatti. Rauma KR 24.5. Juha Kares NUO ERI 1 PU4 SERT. Erinomaisessa
kunnossa oleva, mittasuhteiltaan laadukas pienehkö uros, täyteläinen kuono, kauniit silmät, hyvä lapa, erinomainen rintakehä, hyvä lanne, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, valkoista väriä turhan paljon, erinomainen
karvan laatu, erittäin hyvät liikkeet, todella kauniisti esitetty, kaunis malli, toivottavasti vielä voimistuu. Tuusula
ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber NUO EH 3. Hyvä tyyppi, hyvä pää, joskin hieman laskeva kallo-osa, riittävä
kaula, hyvä lyhyt runko, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset, hieman luisu lantio,
liikkuu hyvin. Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia AVO ERI. Male of 2 years, good in proportions, head,
body and bone, eyes, ears, tail and coat good, I'd like for the male more height, he is too small, very good
moving. Kauhava (Härmä) RN 29.8. Annaliisa Heikkinen AVO EH 2. Hyvän tyyppinen, hyvä mittasuhteet,
kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja ylälinja, saisi olla paremmin
kulmautunut edestä, tiivis vankka runko, riittävät kulmaukset, hyvä karvan laatu, hieman liian leveät takaliikkeet
ja ahtaat etuliikket. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour AVO EH. Black and tan, good proportions, would like a
shade bigger, nice head, short compact body, moved with reach and drive.
Taipumuskokeet: Kauhava 16.8. Juha Karlström SPA 0.
TWO PINE’S URBAIN LEVERRIER 13200/08 s.1.11.2007 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu
JMva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Ilomantsi RN 6.1. Paavo Mattila JUN EH 1. Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvän mallinen pää, kaunis
kaula, hyvin kehittynyt runko, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti,
miellyttävä luonne. Tohmajärvi RN 2.5. Soile Bister NUO H. Sopivan kokoinen, hyväluustoinen mutta kovin
rungoton uros, varsin hyvä pää, ilme voisi olla parempi, niukat kulmaukset, alas kiinnittynyt häntä, jyrkkä lantio,
eloton karva, saisi liikkua maatavoittavammin, hyvä luonne. Juuka RN 24.5. Leni Finne NUO H. Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, hieman ujo, melko takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, lähes
oikea ylälinja, eturinta voisi olla voimakkaampi, hyvät etukulmaukset, alaosasta kapea rintakehä, melko jyrkkä
lantio, hyvät takakulmaukset, riittävä askelpituus, melko leveä takaa, kovin ahdas edestä. Joensuu KR 15.8.
Vilmos Kardos, Unkari NUO ERI 1 PU3 VASERT. Well muscled and built masculine black male, beautiful
head, good bite, good eyes and ears, gentle neck, compact body, good fore and hindquarters, good coat.
TWO PINE’S VARIOUS VIBE 18742/08 s.8.12.2007 i. BaltV-09 Sagvan Schönez e. Two Pine's Honey Nut kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi JUN EH 3. Hyvän tyyppinen uros jonka luusto voisi olla vahvempi,
hyvät pään linjat, oikea purenta, silmät voisivat olla tummemmat, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, säkä ja
ylälinja, rinnan syvyys ei vielä riittävä, koira liikkuu edestä ahtaasti, takaliike ok, etuosa vielä kovin kapea. Raahe
RN 31.1. Paula Rekiranta JUN EH 2. 14 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt nuori uros, hieman pyöreä
kallo, hyvä kuono-osa, kaula saisi olla pidempi, pystyt lavat ja suora olkavarsi, rintakehä saa vielä kehittyä, hyvät
takakulmaukset, hyvä luusto, liikkuu hyvin pitkällä askeleella, käytös saisi olla hieman vapautuneempi.
Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen JUN ERI 3. Hyvä pää, kaula ja runko, hyvä karva, etuliikkeet eivät täysin
moitteettomat. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia JUN ERI 1. Excellent type with good pigmentation,
good coat, perfect head, correct topline, good angulations, flowing movement, correct teeth. Tuusula ER 6.6.
Teija Poikolainen-Däuber JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, kaula ja ylälinja,
vankka luusto, etuosa voisi olla aavistuksen kulmautuneempi ja eturinta voimakkaampi, hyvä selkä ja takaosa,
laineikas karvapeite, tasapainoiset liikkeet. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia NUO ERI 3. 18 months,
good type, nice masculine head with good expression, neck could be dryer, good topline and tailset, well
angulated with short neck, good breast in depth and ribbing, good coat condition, sound mover with tail action.
Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO ERI 3. Very nice black and tan, lovely head and
expression, strong well developed body, a bit straight in shoulder, nice hind angulations, excellent movement,
very well presented. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti NUO ERI 1 PU3 SERT. 19 months, nice
expression, good dentition, good dark eye, nicely shaped, good ear placement, nice topline, well laid back
shoulder, nice depth of chest, well angulated to the rear, moves very well. Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen
NUO EH 2. 19 kk, hyväluustoinen ja hyvärunkoinen, kaunislinjainen nuori uros jolla on hyvä uroksen pää ja ilme,
hyvä purenta, huulet ja korvat, vahva kaula, niska voisi kaareutua kauniimmin, hyvä eturinta, kulmaukset ja
käpälät, vahva lanne ja takaosa, kaunis väritys, hyvä karvan laatu, liikkuu vaivattomasti hyvällä takapotkulla,
etuaskeleessa voisi olla enemmän ulottuvuutta ja tiiviyttä, hyvä luonne. Rovaniemi RN 15.8. Markku
Santamäki NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan jä linjoiltaan hyvä, ilmeikäs
pää, hyvä huulilinja, hieman takaluisu kallo-osa, hyvä kuiva kaula, vahva luusto, kohtalaisen hyvin ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, runsas turkki, käpälissä nokiset tan-merkit.
Taipumuskokeet: Pyhäntä 8.8. Tiina Karlström SPA 0.
TWO PINE’S VEILED VICE 18740/08 s.8.12.2007 i. BaltV-09 Sagvan Schönez e. Two Pine's Honey Nut kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen JUN H. Erinomainen tyyppi,koko ja mittasuhteet, hyvä pää ja ilme,
lyhyt kaula, erittäin hyvin kehittynyt etuosa, hyvä rintakehä, takakulmauksia voisi olla enemmän, toivoisin hieman
enemmän pituutta liikkeisiin, hyvä vahva luusto, hyvä turkin laatu, turkki ei tänään näyttelykunnossa, hyvä
luonne. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto JUN H. Kooltaan ja mittasuhteiltaan sopiva junioriuros jolla turhan
lyhyt pää, vahva selkä, sopivasti rintakehää, lyhyt kaula, hieman lyhyt lantio, riittävät takakulmaukset, liikkuu
hieman leveästi edestä, taka-askel riittävän pitkä, pehmeä turkin laatu, hyvin esitetty. Kokkola KV 5.7. Laurent
Pichard, Sveitsi NUO EH 2. Still very puppy-like looking 18 months old black that could have better grooming,

correct eyes in form and colour, slightly short in neck, excellent catfeet, medium angulated behind, nice
temperament, could carry a stronger topline.
TWO PINE’S YUP YELL 54292/08 s.5.9.2008 i. Gallinagos Still Lovin' You e. Two Pine's Empire Earth kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN H. Immature black dog, not very confident on
the move, not striding out and losing topline, quite a good outline, a little overangulated in rear but has time on
his side, well balanced head, low earset, clean throughout.
TÄHTIMETSÄ AMADEUS Fin Jva 12664/02 s.9.12.2001 i. Lynwater Forecaster e. Fin Jva Damirazin BikkuBimu kasv. Taru Kalkkila
Metsästyskokeet: Elimäki 17.1. Raimo Martikainen AVO 0 (50 pist). Elimäki 14.2. Arto Kurvinen AVO 2 (95
pist). Laitila 13.9. Esko Tähtinen AVO 2 (90 pist). Kouvola 3.10. Raimo Martikainen AVO 3 (81 pist).
Kangasala 17.10. Heimo Ranta AVO 3 (77 pist). Kangasala 18.10. Pertti Kotiranta AVO 1 (100 pist).
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 5.9. Hannu Väisänen AVO - (42 pist).
TÄHTIMETSÄ BUSTERY 26712/03 s.1.5.2003 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Jva Damirazin
Bikku-Bimu kasv. Taru Kalkkila
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia KÄY EH 2. Strong masculine male, strong head, muzzle long
enough, enough neck, straight topline, excellent volume of body, correct angulation, could have more power in
movement, would prefer a bit more elegance, looks better standing than moving. Tampere KV 15.3. Ray Greer,
Uusi-Seelanti KÄY EH. Up to size male with correct body proportions, muzzle to skull proportions correct, eye
and ears correct, upper arm and shoulder bit steep, requires more front chest development, tailset correct,
correct movement although does not hold topline on the move.
TÄHTIMETSÄ CARUSO 42906/04 s.16.8.2004 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Jva Damirazin Bikku-Bimu
kasv. Taru Kalkkila
Jäljestämiskokeet: Janakkala 17.5. Kati Huovila VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-2, f-5 = 44 pist). Hiljainen aloitus
alkumakaukselta ohjauksen loppuun, Pikku-Otto aloittaa jäljestyksen reippaasti, jatkaen 3. osuuden alkuun
kunnes vauhti rauhoittuu, työskentely on maa- ja ilmavainuista, kulmista 1. hieman oikaisten, toinen ulkokautta
kiertäen ja katkolla veretyksen lopusta kaartaen eteenpäin 4. osuudelle, makauksista 1. ja 4. hätäisesti
pysähtyen, 2. yli kävellen nyökäten ja 3. upeasti pysähtyen ja haistellen, jokaisella osuudella 1-2 pientä sivulenkkiä, kaadolta puoli metriä ohi jäljentekijän jälkiä, suonsilmäkkeessä veden juontia, itsenäisesti kaartaen
takaisin kaadolle mitä hetken haisteli ja lähti pois, voisi kiinnostaa enemmän, ohjaaja voisi luottaa koiraansa
paremmin ja kulkea koiran perässä rennommin. Ruovesi 28.6. Heikki Kulo VOI 1 (45 pist). Ruovesi 6.9. Markku
Sällylä VOI 2 (35 pist).
TÄHTIMETSÄ CHARLIE Fin Jva 42904/04 s.16.8.2004 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Jva Damirazin
Bikku-Bimu kasv. Taru Kalkkila
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 3. Correct type and proportions, nice masculine head,
straight topline, a bit short and sloping croup, enough volume of body, correctly angulated, elbows close enough,
could have more drive behind, excellent temperament.
Jäljestämiskokeet: Heinola 3.5. Ilkka Niemi VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Tahvo nuuhkii alkumakauksen, edetään maavainulla jäljellä sopivaa vauhtia, Tahvo tekee kolme pientä tarkistuslenkkiä jäljen
sivulle ja yhden vähän isomman piston jäljen molemmin puolin viimeisen makauksen kohdalla jolloin makaus
ohittuu, muut makaukset merkataan selkeästi, 1. osuuden alkupuolella Tahvo syö höyheniä mättäältä jäljen
vieressä mutta jatkaa jäljestystä heti itsenäisesti, katkokulmalla laajenevalla rengastuksella lähelle veretyksen
alkua jossa vielä yksi pieni rengastus, 2. kulma tarkasti, 3. kulmalla pieni tarkistuspisto, Tahvo jää nuuhkimaan
kaatoa. Janakkala 17.5. Kati Huovila VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Itsenäisesti alkumakaukselle
mistä ohjaten jäljelle mikä kuljetaan jäljen päällä, osuuksilla vain pari sivulenkkiä, vauhti on miellyttävää ja
rauhallista, makauksista kaksi merkaten ja kaksi hätäisesti yli, katkokulma ensimmäisellä usean lenkin jälkeen
selviten, muut kulmat tarkasti pienellä takalenkillä, kaadolle sivukautta ja takaa kaartaen, sorkkaa haisteli ja
nuoli, miellyttävää työskentelyä. Ruovesi 28.6. Heikki Kulo VOI 1 (49 pist). Kouvola 9.8. Pasi Kemppainen VOI
1 (46 pist). Tammela 30.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (48 pist). Janakkala 6.9. Marko Aaltonen VOI 1 (46 pist).
Vihti 13.9. Satu Savolainen-Pulli VOI 2 (34 pist).
TÄHTIMETSÄ ERNESTI 32049/07 s.29.4.2007 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Tähtimetsä Carina kasv. Taru
Kalkkila
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi NUO ERI 1. Hyvän tyyppinen nuori uros jolla hieman takaluisu kallo,
oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä luuston vahvuus, hyvä karvan laatu,
liikkuu edestä vielä vallattomasti, hieman pehmeät ranteet, erinomainen luonne. Tampere KV 15.3. Ray Greer,
Uusi-Seelanti NUO EH 3. Slightly tall but with correct body proportions, topline could be more level, tailset
correct, head and expression correct, correct skull to muzzle ratio, needs more forechest development,
movement good.
TÄHTIMETSÄ FERNANDO 46818/08 s.6.8.2008 i. Fin Jva Tähtimetsä Amadeus e. Olipa's Catwalk kasv. Taru
Kalkkila
Taipumuskokeet: Renko 25.7. Anitta Kauppila SPA 0.

Jäljestämiskokeet: Heinola 9.8. Tuovi Henttu AVO 0 (0 pist). Tammela 30.8. Heikki Pirhonen AVO - (0 pist).
TÄHTIMETSÄ GORGY 23214/09 s.14.5.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-04 BaltV-04 Finemoon Second Sight e.
Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 3. 8 months old dog, very solid young male,
very good head shape, would like more shape to the eye, slight arch to neck, level topline, nice shape of ribs but
a little long in loin, very good hind angulations, shown in good coat, moves quite well, tail carried a little high.
TÄHTIMETSÄ GUNNAR 23215/09 s.14.5.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-04 BaltV-04 Finemoon Second Sight e.
Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia PEN 1. Good type, correct proportions betwen
muzzle and head, correct bite, good brisket and chest, a little long in the loin, well angulated, he needs better
trimming, good movement, promising puppy.
USEMADE DEEP SECRET 27039/08 s.15.5.2007 i. Usemade Love For Sale e. No & Se(n) Mva Usemade On
High Heels kasv. Ulla-Stina Eriksson, Ruotsi
Näyttelyt: Tervola RN 25.4. Tiina Illukka NUO EH 2. Toivoisin paremman sukupuolileiman, pää saisi olla
kauttaaltaan voimakkaampi, pienet silmät ja puutteelliset kulmakaaret, kaunis kaula ja ylälinja, hyvät rungon
mittasuhteet ja kulmaukset, erittäin kaunis karva, liikkuu iloisesti pitkällä askeleella. Kalajoki RN 2.5. Markku
Santamäki JUN ERI 2 PU2 VASERT. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikein rakentunut, ilmeikäs pää, vahva
luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä rintakehä, hyvä lyhyt lanneosa, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti ja riittävän iloisesti. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia AVO ERI 1 PU3 VASERT. 2 years,
very nice type, good head, could be more parallel, good neck and topline, good tailset, well angulated behind,
could be better in forehand, neck could be dryer, good bones, powerful and sound mover with tail action.
Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 2. Proper breed type, 2 years old shown in good condition,
soft expression, strong pigment, ribcage ok for his age, slightly straight in front, short body, proper tailset, nice
coat texture, moves very well, keeping the topline. Kemi KR 12.7. Ritva Raita AVO ERI 1 PU1 SERT ROP.
Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen AVO EH 2. 2-vuotias, oikealinjainen, hyvärunkoinen nuori uros jolla kokoon
nähden riittävä raajaluusto, kaunisilmeinen pää joka saa vielä miehistyä ja ylälinjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät korvat ja purenta, erinomainen kaulan kiinnitys ja eturinta, olkavarret voisivat olla
viistommat, hyvät käpälät, erinomainen vahva lanne, hyvä karvan laatu, liikkuu oikealla luonteella mutta
liikkeessä voisi olla enemmän pituutta ja voimaa ja etuaskel on löysä. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, IsoBritannia AVO ERI 4. Excellent character, slightly weak in foreface, good shoulder, upper arm and quarters, a
little shallow in chest, crested neck, strong topline and tailset, would like a fraction taller, very stylish and
attractive in the move. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI 3. Cobby type of dog who
stands square on all fours, pleasing head and expression, very clean over the neck and shoulders, short deep
body with pleasing spring of rib, nicely angulated hindquarters, well laid down hocks, very sound on the move.
Taipumuskokeet: Keminmaa 13.6. Mervi Jakkila SPA 0.
USEMADE EXPECT SOME FUN 49438/08 s.20.11.2007 i. C.I.B Fin & Se(n) & Ee & Lv & It & Ru & Hu Mva V06 V-08 RkfV-06 XXL of Black Mirage e. No & Se(n) Mva Usemade Listen To Your Heart kasv. Ulla-Stina
Eriksson, Ruotsi
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen JUN EH 2. 1-vuotias hyvin miellyttävä junioriuros jolla sopusuhtainen raajaluusto, urosmainen pää ja ilme, vielä voimakkaat otsaluut, vahva kuono joka riittävän pitkä, hyvät
huulet ja purenta, etuosa saa vielä täyttyä, hienot vahvat käpälät, erinomaiset takakulmaukset, erinomainen
karvan laatu, mukava luonne, liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä hieman löysästi, ei viihdy pressun päällä.
VIKATIKIN BOOGIE WOOGIE 45431/08 s.5.7.2008 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of Black
Mirage e. Margate Miss Stitch kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Luumäki RN 30.8. Markku Santamäki JUN EH 1. Hyvät mittasuhteet ja linjat, selvä sukupuolileima,
pään ylälinjat saisivat olla samansuuntaiset, pitkä kaula, hyvä luusto, riittävä rintakehän syvyys, kaunis väritys,
hyvä turkki, reippaat liikkeet, rungon tulee vielä vahvistua, hyvä temperamentti.
Taipumuskokeet: Mikkeli 15.8. Harry Vilkman SPA 1.
VIKATIKIN CHA CHA CHA 45430/08 s.5.7.2008 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of Black
Mirage e. Margate Miss Stitch kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 3. Very good proportions in head,
neck and body, little bit narrow chest in front, little bit sloping croup, little bit arched topline on the move,
movements enough light, little bit narrow in front, excellent temperament. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj,
Slovenia JUN EH 3. Correct type and size, with well formed head, short and compact body, correct bite,
medium strong angulation, deep chest, the front legs are not enough straight, especially in the movement the tail
is carried high. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN EH 2. A little plain in head, would prefer
more stop, heavy in shoulder which affects his movement, good ribs, would prefer a little shorter in loin, nice hind
angulation, good coat. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso KÄY H. Hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen uros joka
antaa vielä hieman feminiinisen vaikutelman, oikea purenta, pää saa vielä voimistua ja kehittyä, sopiva kaulan
pituus, sopiva luusto, melko hyvät käpälät, hyvä runko, kapea reisi, niukka polvikulma, ylälinja painuu liikkeessä,
edestä liikkuu lyhyellä askeleella, hyvä karvan laatu, mukava käytös.
Taipumuskokeet: Mikkeli 15.8. Harry Vilkman SPA 1.

VIKATIKIN SINUHE 12315/08 s.12.12.2007 i. Fin & Lv & Ru Mva Raccoon's Victorious Step e. Vikatikin Lady
Astor kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Kaunispäinen uros, miellyttävä ilme, erinomainen
kaula, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva, liikkuu erittäin hyvin,
miellyttävä luonne.
Taipumuskokeet: Miehikkälä 29.7. Taru Kalkkila SPA 1.
VITAHOTELLETS ARAGON C.I.B Fin & Ru & Ee & Lv & Lt Mva EeV-06 37666/02 s.3.3.2002 i. Se Mva
Lynwater Blackcap e. Vitahotellets Karusell kasv. Anders Carlsson, Ruotsi
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VAL ERI. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, joskin kuonoosa saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, vahva tiivis runko, hyvä luusto, hieman luisu lantio ja matala hännän
kiinnitys, kaunis turkki, liikkuu hyvin.
WESTERNER DANCE IN TIME 13771/08 s.24.3.2006 i. Se(n) Mva Westerner Timekeeper e. Bomway Over
The Moon kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi
Näyttelyt: Karjaa KR 12.7. Juha Kares AVO ERI 2 PU3. Maskuliininen, komea vahva uros joka seistessä hyvin
puhutteleva mutta tänään hieman löysässä kunnossa ja selkä keinuu, maskuliininen ilmeikäs pää, turhan paljon
löysää kaulanahkaa, hyvä rintakehä, eturinta ja luusto, hyvä väri ja karvapeite, liikkuu asenteella mutta saisi
tänään olla tiiviimpi. Helsinki KR 25.7. Soile Bister AVO ERI 1 PU1 VSP. Erinomaisen tyyppinen, vahva
maskuliininen uros jolla kaunis ylälinja, erittäin hyvä pää, turhan paljon löysää kaulanahkaa, hyvät kulmaukset,
rintalasta voisi olla pidempi, hyvä hännän kiinnitys ja asento, erinomainen karvan laatu ja väri, erinomaiset
liikkeet ja luonne, korvat saisivat olla pidemmät.
WESTERNER ILLUSION OF MAGIC Fi Jva 42354/06 s.9.9.2005 i. SE(n) Mva Westerner Hi-Flyer e. Westerner
Beautiful Mind kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi
Taipumuskokeet: Kauhava 16.8. Juha Karlström SPA 0. Ruovesi 29.8. Tero Mettälä SPA 0.
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Kari Muje VOI 1 (47 pist). Kauhava 26.7. Heikki Ryynänen VOI 1 (40 pist).
Ruovesi 23.8. Heikki Kulo VOI 1 (47 pist). Ilmajoki 6.9. Erkki Rantamäki VOI 1 (42 pist).
Luonnetestit: Turku 21.5. Jorma Lankinen ja Sirkka Lempinen -17 pist (+69/-86). Toimintakyky -2, terävyys +1,
puolustushalu -1, taisteluhalu -2, hermorakenne -1, temperamentti +2, kovuus +1, luoksepäästävyys +2a,
laukauspelottomuus +++.
WESTERNER NAME ME DOG Fi Mva 37654/07 s.7.11.2006 i. Se(n) Mva Westerner Hi-Flyer e. Westerner
Take A Raincheck kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska AVO ERI PU2 SERT FI MVA. 2½ years old orange
dog of excellent quality, well chiselled masculine head, scissor bite, excellent neck and shoulder, full forechest,
nice bones, excellent well developed short and cobby body, excellent croup and tailset, excellent angulations
behind, excellent mover, very nice drive, stable back and front, excellent coat. Helsinki KV 23.5. Erwin
Deutscher, Itävalta VAL ERI 2. Harmonisch in Typ, sehr schöner Kopf, sehr gute Haarstrukture, Behang sehr
gute Länge, Rücken gerade, Vorbrust und Winkelungen vorzüglich, sehr gut bemuskelt, Bewegung frei.
WESTERNER WEDDING SINGER 23966/01 s.25.8.2000 i. Carillo Cloud Nine e. Westerner Wild At Heart kasv.
Inger Ivarsson, Ruotsi
Näyttelyt: Lapua RN 9.5. Markku Santamäki VET ERI 1 PU2 ROP-VET BIS1-VET. Erittäin hyvässä kunnossa
esitetty 9-vuotias veteraani, kohtalaisen hyvä pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä luusto, erinomainen runko,
hyvät liikkeet ja oikea hännän asento, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm,
Tanska VET ERI 1 VSP-VET. 9 years old blue veteran dog in very good condition, nice masculine head, good
neck, a little straight in the shoulder, needs forechest, short and cobby body, excellent croup and tailset, well
angulated behind, excellent mover, covers ground well, a little loose in front, very nice coat.
WHITE FEAVER'S DESTINY HEARTBREAKER 11641/09 s.12.12.2008 i. Tiias Heart Breaker e. Crawford
Silver Sign kasv. Soile Helenius
Näyttelyt: Helsinki KR 25.7. Soile Bister PEN 3. Kookas, vahvaluustoinen maskuliininen uros jolle toivoisin
tyylikkäämmän ylälinjan, turhan korkea otsa, varsin hyvä kuono, ilme voisi olla parempi, niukasti kulmautunut
edestä ja takaa, köyristää lanneosaa, hieman jyrkkä lantio, turhan pitkä runko, erittäin hyvä karvan laatu,
parempi trimmaus olisi eduksi, hyvä väri, riittävä askelpituus, luonne ok. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour,
Iso-Britannia JUN T. Not very happy when handled on the table or floor for it's owner, moved freely, needs
more training, not enough width of muzzle, balanced but with heavier skull, a little long cast.
WILDTHING 59108/08 s.21.11.2008 i. Cockhill Wild Bonfire e. Fin Mva Shimmerian Ebony Star kasv. Satu
Hirvonen
Näyttelyt: Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi PEN 1 KP VSP-pentu. Very masculine 7 months old
black, already very mature, excellent head, well set ears, scissor bite, slightly straight in front, still in puppy coat,
correct hindquarters, proper tailset, could be little happier. Kajaani PN 9.8. Raimo M. Viljamaa PEN 1.
Harmoniset liikkeet omaava uros, hyvä uroksen pää, kauniit korvat, rungoltaan jo voimakas, voisi olla hieman
jäntevämpi, raajat sopivan voimakkaat ja oikea-asentoiset, vielä kovin pehmeässä pentuturkissa, hieman
vierastava ilme tuomaria kohtaan. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN EH. A bigger male of a bit

longer format, typical head, correct eyes and ears, soft back, too low tail carriage in action, a bit straight upper
arm, soft pasterns, unbalanced movement, would prefer better texture of the coat, would like to see confidence
in the ring.
XXL OF BLACK MIRAGE C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu JMva AKSg RkfV-06 V-06 V08 30215/05 s.10.12.1998 i. C.I.B Hu & Yu & Ro & Hr Mva Yu JMva Charbonnel Glenmartin e. Love Me True of
Black Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET. 10-vuotias erinomaisessa
kunnossa oleva veteraaniuros jolla hyvin kauniit rodunomaiset linjat, oikea vahvuus, hyvä raajaluusto, erinomainen uroksen pää ja ilme, hyvä purenta, kaunis ylälinja, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, vahvat
käpälät ja takaosa, erinomainen karvan laatu, liikkuu erinomaisella askelpituudella ja hyvin häntäänsä heiluttaen.
Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Up to size male, still with good body
proportions, very good expression, correct muzzle to skull ratio, corret earset, front angulation correct, good
topline, correct tailset, perfect action, coat very good, movement powerful and flowing, far reaching.

NARTUT
A ONE'S NIL SATIS NISI OPTIMUM 26838/08 s.27.4.2007 i. De & Dk & Se(n) & VDH Mva PMV-03 KBHV-04
SV-05 Midnight Train vom Rauhen Holz. e. Se & Dk Mva SeV-05 A One's Eleonora kasv. Ann Swärd, Ruotsi
Näyttelyt: Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola AVO ERI 2 PN3 VASERT. Erinomainen tyyppi, feminiininen
pää jonka kuono-osaan toivoisin lisää vahvuutta, kaunis kaula ja ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, riittävä
eturinta, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu kauniilla askeleella, kantaa
itsensä hyvin liikkeessä. Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Hyvän
tyyppinen sopusuhtainen narttu, vaatimaton pää, kuono-osan tulisi olla täyteläisempi etenkin silmien alta, kaula
voisi olla pitempi, riittävät kulmaukset edessä ja takana, vahva runko, hyvän laatuinen turkki, kantaa hyvin
häntänsä, liikkuu ja esiintyy hyvin, hyvä luonne. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia AVO ERI 1.
Correct size and format, nice feminine head, muzzle could be a little stronger, good eye shape and colour, tight
eye lids, correct ears, excellent topline, tailset and carriage, well developed chest, very good quarters,
angulations and movement, correct coat, colour and temperament. Turku KV 29.11. Marion Spavin, IsoBritannia AVO ERI 4. Nice shaped head and eye, well set ears, nice front, good neck and outline, well bent
stifle, good tailset, sound free mover. Tampere RN 6.12. Juha Kares AVO EH 1. Reipas, kauniisti liikkuva
feminiininen narttu jolla hieman kevyt kuono-osa, hyvä kallo, hyvä rintakehä, eturinta voisi olla selvempi,
aavistuksen pitkä lanne, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, erinomainen karvan laatu, koira parhaimmillaan
liikkeessä, liikkeissä mittaa ja tyyliä, etuosa häiritsee ja on seisottaessa kovin holtiton.
A ONE’S TEODORA C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 47558/03 s.25.9.2003 i. GB Sh
Ch Lennoxgrove Sadly Sober e. Se Mva MV-03 Blue Satin Forever A One kasv. Ann Swärd, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VAL ERI 1 PN1 ROP RYP3. Up to size bitch with
correct body proportions, very expressive head, correct muzzle to skull proportions, correct ear length and
placement, front angulation very good, correct topline, correct tailset, very good coat, strong hindquarters, up
and down movement very clean, side profile very free flowing, shows typical animation. Lahti KV 25.4. Reia
Leikola-Walden VAL ERI 1 PN1 ROP. Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan erinomainen vahva narttu
jolla oikealinjainen pää, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, tasapainoinen rakenne, sujuvat liikkeet,
esitetään erinomaisessa kunnossa. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia VAL ERI 2. Excellent type,
correct coat and pigment, perfect head, good withers, correct topline, somewhat closed angulations, correct
front, flowing movement, correct teeth. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia VAL ERI 1 PN1 VSP
BIS2-VSP. Good size, blue roan bitch, good proportions, well angulated front and rear, correct length of neck on
to well laid shoulders, level topline, well proportioned head, dark tight eyes, moved with reach and drive, strong
short hocks, keeping good carriage. Tampere RN 6.12. Juha Kares VAL ERI 1 PN1 VSP. Todella kaunis,
hienossa kunnossa oleva, hienosti liikkuva, aivan erinomaisessa kunnossa oleva narttu, feminiininen pää, erinomainen kaula, erinomaisesti kulmautunut etuosa, kaunis rintakehä, erittäin kauniissa näyttelykunnossa, kaunis
karvan laatu, hyvin kulmautunut takaosa, erittäin tasapainoiset liikkeet, valloittava temperamentti. Helsinki KV
12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 1 PN1 V-09 VSP. Handsome bitch, very well presented, really
good quarters and drive in the rear, wonderful outline maintained on the move, good front assembly, good
proportions, good legs and feet, topclass bitch. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI 3.
Well made bitch of excellent bone and substance but still gives very feminine outlook, balanced head with good
depth of muzzle, very clean on neck and shoulders, lovely legs and feet, correct topline and tailset, well
angulated hindquarters, very sound on the move with great reach and drive.
Jäljestämiskokeet: Kauhava 26.7. Erkki Rantamäki VOI 0 (0 pist). Uusikaarlepyy 2.8. Juha Junkala VOI - (0
pist). Ruovesi 23.8. Jukka Hevonkorpi VOI 2 (36 pist). Tammela 30.8. Pasi Kemppainen VOI 3 (21 pist).
Ruovesi 6.9. Tuija Sällylä VOI 3 (25 pist).
AH-TIB'S FIFTH ELEMENT 53442/07 s.19.4.2007 i. Cronbury Cracker e. Whauley Ulrica kasv. ?, Ruotsi
Taipumuskokeet: Pyhäntä 27.6. Tiina Karlström SPA 1.
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 5.9. Juha Tuomanen AVO 2 (87 pist). Joroinen 6.9. Hannu Väisänen
AVO 2 (86 pist).

AH-TIB'S FOUR FEET ABOVE 59633/07 s.19.4.2007 i. Cronbury Cracker e. Whauley Ulrica kasv. ?, Ruotsi
Näyttelyt: Keitele RN 7.6. Markku Santamäki KÄY T. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman
antava, oikeat pään mittasuhteet, vaaleat silmät, punainen koira jolla selässä vaaleat hapsutukset, hännänpää
kiertynyt, käyttäytyy ja liikkuu reippaasti. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti KÄY H. 2 years, good
dentition, slightly narrow foreface and light of eye, good layback of shoulder, good rear angulation, well let down
in the chest, slightly wide in front, does not hold topline on the move.
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 23.8. Erika Jylhä-Pekkala AVO 1 (44 pist).
Luonnetestit: Haukipudas 26.9. Reijo Hynynen ja Lauri Ojala 80 pist.
AJCOS ALLTIME 61733/08 s.2.12.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Claremark Adorable Moaner kasv.
Reija Niemelä
Näyttelyt: Kellokoski ER 6.6. Merja Järnstedt PEN. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hieman kapea
kuono, muuten hyvä pää, hyvä kaula ja selkä, riittävä luusto, hyvin kulmautunut etuosa, kauniit sivuliikkeet,
hieman kapeat takaliikkeet, ihastuttava luonne, esitetään hyvin. Jyväskylä KV 22.11. Alberto Cuccillato, Italia
JUN H. 14 months old, good type, correct bite, I would like a better topline, longer croup and also better
angulation, east-west feet, I would prefer coat in better condition, cow hocks.
ALLWAY'S DIGI SYSTEM 46103/07 s.19.8.2007 i. Leavenworth Saint N' Sinner e. Allway's In The Shadows
kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta JUN H. Hieman pitkärunkoisen ja matalaraajaisen vaikutelman
antava nuori narttu, hyvä pään malli, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula, niukasti kulmautunut
edestä, lyhyt rintakehä ja pitkä lanneosa, hyvä leveä reisi, korkea kinner, vielä niukassa karvassa, riittävä askelpituus, hyvä luonne. Kalajoki RN 2.5. Markku Santamäki NUO EH 1. Sopivan kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä narttumainen pää, pyöreähköt silmät, hyvä luusto, olkavarret voisivat olla viistommat, sopusuhtainen runko, hyvä turkin laatu, käyttäytyy luottavaisesti mutta tulisi liikkua paremmin kontaktissa.
Taipumuskokeet: Pyhäntä 27.6. Jaana Heiskari SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 28.6. Marika Ahola AVO 2 (a-4, b-8, c-8, d-8, e-2, f-4 = 34 pist). Varma ja
rauhallinen lähtö, Sissi jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen osin jälkitarkasti ja osin aaltoillen molemmin puolin
jälkeä, Sissi tekee pari pientä tarkistuslenkkiä ensimmäisellä ja toisella osuudella, ensimmäinen makaus
nuuhkaistaan pikaisesti, kulma mennään suoraan yli mutta Sissi palaa kulmalle pitkän lenkin jälkeen, Sissi ottaa
kuitenkin makaukselta paluujäljen josta hukka, toinen kulma teetättää töitä mutta selviää lopulta makauksen
jäädessä merkkaamatta, kaadolle tullaan suoraan ja sitä jäädään vähäksi aikaa nuuskimaan. Juankoski 6.9.
Minna Vornanen AVO- (0 pist).
ALLWAY'S GOOD FOR YOU 41716/08 s.20.6.2008 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Allway's In The
Shadows kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani RN 19.4. Lena Danker JUN EH 3. 10 kk, feminiininen narttu jolla on hyvät mittasuhteet
mutta köyristää selkää, hyvin kaunis feminiininen pää, kaunis ilme, hieman pysty lapa, ikäisekseen hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, oikea karvan laatu, liikkuu reippaasti mutta vielä hyvin pentumaisesti, hyvä luonne.
ALLWAY'S JAZZ UP Fin & Se Jva Fi & Se Ava 29839/00 s.19.8.2007 i. Leavenworth Takes Two To Tango e.
Fin Mva Allway's Allison kasv. Satu Utriainen
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 28.6. Juha Karlström VOI 3 (a-4, b-4, c-6, d-10, e-3, f-2 = 29 pist). Nopea ohjattu
lähtö, etenee sopivaa kävelyvauhtia pääosin maavainulla, ensimmäinen ja toinen osuus erinomaista suoraviivaista jäljestystä, makauksista toisen kävelee päältä, muut merkkaa, kulmat takavarmistuksella, katkekulma
teetätti töitä ennenkuin ilmavainulla selvitti, kolmannella osuudella suo-ojan kahluun jälkeen ei jäljen suunta
selvinnyt, ohjattiin jäljelle, toinen hukka tultaessa kaadolle jonka ohitti ilmavainulla kolme metrin päästä, ohjattiin
uudelleen, nuuskii ja jää paikoilleen, hyvä jäljestäjä jolla tänään pari lipsahdusta.
ALLWAY'S PEGGY SUE 22859/08 s.5.2.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. C.I.B Fin & Se(n)
& Ee Mva Allway's Shakira kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola JUN ERI 2. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, kaunis
kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, sopiva luusto, riittävä runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu
hyvällä askeleella, kaunis turkki. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen JUN ERI 2 PU3 VASERT. Erinomainen
pää, pitkä kaula, hyvä runko, erinomainen karva. Juuka RN 24.5. Leni Finne NUO EH 1. Oikeat mittasuhteet,
riittävä luusto, saisi olla feminiininen, voimakas pää jossa melko pitkä otsapenger, hieman löysät silmäluomet,
hyvät korvat, oikean mittainen kaula joka saisi olla kuivempi, riittävä eturinta, melko pysty olkavarsi, oikean
mallinen rintakehä, hieman liikaa nouseva vatsaviiva, riittävät takakulmaukset, oikea askelpituus, vispaa
voimakkaasti edestä.
ALLWAY'S PIK NIK 24162/04 s.29.3.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Allway's Wiuhtis kasv. Satu
Utriainen
Jäljestämiskokeet: Multia 7.6. Jan-Gunnar Rönnblad AVO 1 (45 pist). Ruovesi 28.6. Hannu Suonto AVO 0 (0
pist).
Tottelevaisuuskokeet: Keuruu 3.5. Mauri Pehkonen AVO 3 (138 pist). Jyväskylä 10.5. Mauri Pehkonen AVO
3 (139 pist). Jyväskylä 13.6. Mauri Pehkonen AVO 2 (142 pist). Virrat 24.7. AVO 2 (155 pist).

ALLWAY'S POCAHONTAS 22860/08 s.5.2.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. C.I.B Fin &
Se(n) & Ee Mva Allway's Shakira kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi JUN EH 4. Vielä kovin ilmavalta vaikuttava nuori narttu, melko hyvä
pää, oikea purenta, saisi olla paremmin kulmautunut, hyvin asettuneet korvat, kaula voisi olla jalompi, selkä elää
vielä liikkeessä, hieman luisu lantio, liikkuu ahtaasti edestä, takaliike avointa, hyvä karvan laatu, lyhyt etuaskel.
Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta JUN EH 4. Vielä hieman ilmava, erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu, kaunis
pää ja ilme, tyylikäs kaula, hieman pystyt lavat, hyvin kehittynyt rintakehä, turhan lyhyt lantio ja kapea reisi, hyvä
karvapeite, hyvä luusto, liikkuu hyvin edestä, taka-askel saisi olla tehokkaampi, hyvä luonne. Kajaani RN 19.4.
Lena Danker JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. 14 kk, feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen
pää, hyvä purenta, hyvät korvat, riittävät etukulmaukset, ikäisekseen riittävä runko, vielä lihaksiton reisi, oikea
karvan laatu, liikkuu reippaasti hyvällä askelmitalla ja hyvin tasapainoisesti. Kalajoki RN 2.5. Markku
Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen, hyvä kaunismuotoinen pää, pitkä kaula, riittävä luusto, hyvin
kulmautuneet eturaajat mutta polvikulma voisi olla voimakkaampi, hieman luisu lantio, ylälinja ei säily aivan
oikeana liikkeessä, käyttäytyy tasapainoisesti. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel JUN EH 2. Maksimikoko, oikeat mittasuhteet, kaunis ilme, hyvä ylälinja ja takakulmaukset, saisi liikkua huomattavasti paremmin.
Taipumuskokeet: Vieremä 29.8. Jaana Heiskari SPA 1.
ALLWAY'S PROUD MARY 22858/08 s.5.2.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. C.I.B Fin &
Se(n) & Ee Mva Allway's Shakira kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto JUN ERI 1 PN3 SERT. Erinomaiset ääriviivat omaava juniorinarttu, hyvä pää, pitkä kaula, erinomainen ylälinja, erinomainen takaosa, kauniit vapaat liikkeet, erittäin lupaava
juniorinarttu. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber NUO ERI 2. Hyvä tyyppi, kaunis narttumainen pää,
hyvä pitkä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä tiivis kompakti runko, hyvä luusto ja ylälinja, kaunis
turkki, hyvä luonne, liikkuu hyvin. Keitele RN 7.6. Markku Santamäki JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Rungon
mittasuhteiltaan hyvin rakentunut, neliömäinen, viehättävä ilme, upea ylälinja, erittäin hyvin kulmautuneet raajat,
käyttäytyy ja liikkuu hyvin, kaunis väritys, hyvä turkin laatu. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI
1 PN2 SERT. Very stylish 16 months old black and white, proper breed type, dark eyes of correct form, could
have little more foreface, well set ears, good front, excellent ribcage, beautiful coat, proper tailset, could have
little more reach and drive, nice temperament.
Taipumuskokeet: Vieremä 29.8. Jaana Heiskari SPA 0.
ALLWAY'S RED DELICIOUS 44815/07 s.30.7.2007 i. Leavenworth Saint N' Sinner e. Caperhill Miss Bliss kasv.
Satu Utriainen
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta NUO ERI 1 PN4. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea
nuori narttu joka olisi edukseen hieman sutjakammassa kunnossa, hieman takaluisu kallo, hyvä kuono-osa, hyvä
kaula ja lavat, tilava runko, hieman niukka kinnerkulmaus, kaunis turkki, hyvä askelpituus, hieman korkea
etuaskel, liikkeessä iloisesti heiluva häntä. Kajaani RN 19.4. Lena Danker NUO EH 1. 1 v 9 kk, feminiininen
narttu joka antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman, kaunis pää, kaunis ilme, oikea purenta, hieman haalea
pigmentti, hyvät korvat, normaalit kulmaukset, riittävä luusto, hyvä selkä, hyvät lihakset, hyvä karva, liikkuu
hyvällä askelmitalla hieman jäykästi edestä, toivoisin hieman lisää raajakorkeutta. Rovaniemi KV 20.6. Jos de
Cuyper, Belgia NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Nearly 2 years, very nice type, beautiful feminine head,
good neck and topline, good depth of breast and good ribbing, little long in loins, well angulated in back, could
have more angulations in forehand, good coat condition, very nice temperament, sound mover with tail action.
Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen KÄY ERI 2. 2-vuotias hyvärunkoinen, kaunislinjainen, hyväluustoinen narttu,
narttumainen pehmeäilmeinen pää, linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät huulet, korvat ja purenta, hyvä
eturinta, vahva lanne, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella, voisi
kantaa ylälinjaansa paremmin. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel KÄY ERI 1 PN4 VASERT. Hyvä koko,
hyvä pää ja ilme, kaunis ylälinja, hyvä rintakehä ja kulmaukset, liikkuu hyvin. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie
KÄY ERI 1 PN2 SERT. Iloisesti esiintyvä, kaunislinjainen pää, hieman liian avoimet silmäluomet, hyvä kaula,
kaunis ylälinja, hyvä häntä ja takaosa, erinomainen runko, kokoonsa nähden hyvä vahva raajaluusto, voisi olla
hieman kookkaampi, liikkuu kauniisti.
Taipumuskokeet: Vieremä 14.6. Jaana Heiskari SPA 1.
ALLWAY'S SEMEIKKA Fin Mva 31841/02 s.12.6.2002 i. C.I.B Fin & Dk & Ee & Se(u) & No & Pohj Mva EeV-01
V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Allway’s Rainfall kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel VAL ERI 2. Hyvä koko, oikeat mittasuhteet, hyvä ilme,
kaula, ylälinja ja kulmaukset, tekee hieman raskaan vaikutuksen, liikkuu hyvin.
ALLWAY'S SHAKIRA C.I.B Fin & Ee & Se(n) Mva 31839/02 s.12.6.2002 i. C.I.B Fin & Dk & Ee & Se(u) & No &
Pohj Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Allway’s Rainfall kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi VAL ERI 1 PN1. Hyvän tyyppinen, vahvarunkoinen, riittävän luuston
omaava narttu, hyvä pää, oikea purenta, hyvät kulmaukset, hieman luisu lantio, hieman sidotut takaliikkeet, erinomainen luonne.
ALLWAY'S SUNNY SAVANNAH Fin Mva 39580/06 s.5.6.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. C.I.B Fin & Ee &
Se(n) Mva Allway’s Shakira kasv. Satu Utriainen

Näyttelyt: Rovaniemi RN 15.8. Markku Santamäki VAL ERI 1 PN1 ROP. Sopivan kokoinen mittasuhteiltaan ja
hyvin rakentunut, hyvä pää, leveä eturinta ja laaja rintakehän muoto, hyvä luusto ja käpälät, hyvin kulmautuneet
pitkät olkavarret, riittävästi takaa kulmautuneet raajat, hyvä turkki, kaiken kaikkiaan reipas koira.
ALLWAY’S SUNNY SMILE Fi Mva EeJV-07 39577/06 s.5.6.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. C.I.B Fin & Ee &
Se(n) Mva Allway’s Shakira kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki KÄY ERI 2 PN2 VASERT. Vahvarakenteinen, mittasuhteiltaan ja
rungoltaan erittäin hyvä, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, hyvät liikkeet. Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola
AVO ERI 1 PN2 SERT FI MVA. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, hvyä luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. Kajaani RN 19.4. Lena Danker VAL
ERI 1 PN2. Kohta 3-vuotias, hyvän kokoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunis ilme, hieman haalea
pigmentti, hyvät korvat, hyvät kulmaukset, hyvä selkä ja lantio, riittävä luusto, liikkuu reippaasti hyvällä askelmitalla, hyvä luonne. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia VAL ERI 4. Compact with good proportions,
correct coat, typical head, with a bit too much neck skin, good withers, correct topline, perfect angulations, good
and developed chest, correct front, flowing move. Kalajoki RN 2.5. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PN1 ROP.
Vahvarakenteinen, sopivan kokoinen, kauttaaltaan hyvin rakentunut, melko karkea turkki, hyvät liikkeet edestä,
sivulta ja takaa, käyttäytyy hyvin. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto VAL ERI 1 PN1 ROP RYP1 BIS1. Erinomaiset mittasuhteet omaava valionarttu, erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula, selkä ja runko, erinomaiset raajat
ja liikkeet, hyvin kauniissa turkissa. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KÄY ERI 1. Hyvä tyyppi ja
koko, hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, hyvä runko, kaunis ylälinja, hyvä turkki,
kaunis väri, liikkuu hyvin. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia VAL ERI 2 PN4. 3 years, very nice type,
little long in loins, beautiful feminine head with right expression, good neck, level topline, strong, good tailset,
well angulated overall, good depth of brisket, good ribbing, sound mover with tail action. Kokkola KV 5.7.
Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 3. Very stylish 3 year old tricolour, shown in beautiful condition, soft
expression, clean neck and shoulders, proper ribcage, excellent tailset, correct hindquarters, excellent reach and
drive but could have little more gait. Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen VAL ERI 1 PN1 VSP. 3-vuotias, kaunispäinen hyväluustoinen narttu joka erinomaisessa jäntevässä kunnossa, kaunisilmeinen pitkä pää, varsin hyvät
ylälinjat, hyvä purenta, huulet ja korvat, kaunis niskan kaari, hyvä eturinta, hieman suorat olkavarret, muuten
hyvät kulmaukset, erinomainen takaosa ja hyvä karvan laatu, liikkuu vaivattomasti oikealla asenteella, sopivalla
askelpituudella ja voimalla, hienossa lihaskunnossa. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel VAL ERI 1 PN1
CACIB VSP. Kaunisrakenteinen maksimikokoinen tyylikäs narttu, kaunis pää, hyvä kaula, ylälinja, rintakehä,
luusto ja kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie VAL ERI 1 PN1 VSP. Erinomaista
tyyppiä oleva, hyvän kokoinen, hieman vahvapäinen tyttö, silmäaukot saisivat olla tiiviimmät, kauniisti kaareva
ylälinja, kaunis kaula, erinomainen raajaluusto ja hyvin kulmautunut takaosa, hyvä karva, liikkuu hyvin.
ALLWAY’S TWIST AND GO Fin Mva 50907/06 s.25.8.2006 i. C.I.B Fin & Dk & Ee & Se(u) & No & Pohj Mva
EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Caperhill Macarena kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi KÄY ERI 1 PN3 CACIB. Hyvän tyyppinen narttu jolla hyvä luuston
vahvuus, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, hyvät kulmaukset, sujuvat
liikkeet, hyvälaatuinen karva.
ALPINUM BALLROOM BLITZ 45994/07 s.24.6.2007 i. Icicle's Roll With It e. Alpinum Zelda kasv. Anna Mäkinen
Näyttelyt: Keitele RN 7.6. Markku Santamäki NUO EH 2. Rungon mittasuhteiltaan hieman korkeuttaan
pidempi, ilmeikäs pää jonka toivoisin vielä kehittyvän, hyvä kaula, sopusuhtainen luusto ja raajojen kulmaukset,
kaunis väritys ja hyvä turkin laatu, käyttäytyy ja esitetään hyvin.
ALPINUM BRIGHT MELODY 45996/07 s.24.6.2007 i. Icicle's Roll With It e. Alpinum Zelda kasv. Anna Mäkinen
Näyttelyt: Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen NUO H. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttäväluonteinen narttu
jolla turhan kevytkuonoinen pää, riittävä raajaluusto, hyvä turkki ja laatu, riittävät takakulmat, hieman niukat
edestä, hieman lyhyt rintakehä, luisu lantio, saisi liikkua pidemmällä ja vapaammalla askeleella edestä ja takaa,
joskin liikkeisiin voi vaikuttaa se ettei halua esiintyä parhaalla tavalla.
ALPINUM ZELDA 34190/05 s.8.6.2005 i. C.I.B Fin & Ee Mva Raccoon's The Wonderboy e. FinMva Benchmark
Pro Twist kasv. Anna Mäkinen
Näyttelyt: Valkeala RN 8.11. Matti Luoso AVO H. Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, pää voisi olla hieman
vahvempi, sopiva pituus ja hyvät linjat, oikea purenta, hyvä kaula, kevyt luusto, melko hyvät käpälät, hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset, hieman pehmeä selkälinja, liikkuu hyvällä askeleella, erittäin hyvä käytös,
hyvin iloinen.
ASVINA BLACK PEPPER 43857/06 s.2.8.2006 i. C.I.B Fin & Ee Mva Gold Point Unique Joy e. Triplet
Pocahontas kasv. Minna Salo
Taipumuskokeet: Heinola 29.8. Veli Nurminen SPA 1.
ASVINA BLACK PRINCESS 43859/06 s.2.8.2006 i. C.I.B Fin & Ee Mva Gold Point Unique Joy e. Triplet
Pocahontas kasv. Minna Salo
Näyttelyt: Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso AVO EH 3. Pienikokoinen, erittäin hyvän tyyppinen narttu, riittävän
yhtenäiset pään linjat, oikea purenta, sopiva kaulan pituus, sopiva luusto, hyvät käpälät, eturinta voisi olla

hieman parempi, hyvä lyhyt runko, sopivat kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, edestä leveästi, turkki ei
parhaassa näyttelykunnossa, hyvä luonne.
ASVINA EAGER TO TRUST 11691/09 s.21.12.2008 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Triplet
Pocahontas kasv. Minna Salo
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN T. Black and white, pretty head, good front
angulation, nice size, unfortunately tooth fault, moved quite well.
ATTENBOROUGH AGILE LADY 50884/06 s.1.9.2006 i. C.I.B Fin & Dk & Ee & Se(u) & No & Pohj Mva EeV-01
V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Ava Attenborough Amusing kasv. Johanna Söderholm
Näyttelyt: Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka AVO ERI 1 PN4. Välbalanserad helhet, fint huvud och
uttryck, välvinklad, kraftig benstomme, bra rörelser, fin päls.
Taipumuskokeet: Pöytyä 29.8. Jarkko Wiklund SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Sauvo 16.8. Rauli Markelin AVO 3 (25 pist). Laitila 27.9. Karla Sohlman AVO 2 (34 pist).
ATTENBOROUGH ALMOST AN ANGEL 47879/07 s.14.7.2007 i. Athos Black Petrs e. Attenborough Angelface
kasv. Johanna Söderholm
Näyttelyt: Rauma KR 24.5. Juha Kares NUO H. Mittasuhteiltaan erinomainen, feminiininen iloinen narttu,
kevyehkö kuono-osa, hieman vaatimaton pää, kaunis kaula, etuasentoiset lavat, tiivis lyhyt runko, hieman lyhyt
lantio ja korkea häntä, erittäin kauniissa näyttelykunnossa, hyvä väri, häntämutka, liikkuu kauniisti, kantaa
itsensä hyvin. Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka NUO EH 3. Feminint huvud som är något litet i proportion
till kroppen, bra hals och överlinje, välvinklad, bra proportioner i kroppen, rör sig fritt och visar sig väl. Tuusula
ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber NUO H. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä kaula ja luusto, hieman etuasentoiset
lavat, kapea eturinta, hyvä runko, hieman luisu lantio ja matala hännän kiinnitys, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu
hyvin takaa, kapeasti edestä, hyvä luonne ja turkki.
Taipumuskokeet: Pöytyä 29.8. Jarkko Wiklund SPA 1.
Tottelevaisuuskokeet: Masku 11.6. Ilkka Sten ALO 3 (138 pist). Kangasala 11.7. Riitta Räsänen ALO 1
(168,33 pist). Turku 19.8. Ralf Björklund ALO 2 (144 pist). Raisio 20.9. Saija Pollari AVO 3 (114 pist).
ATTENBOROUGH AMAZING GRACE 50886/06 s.1.9.2006 i. C.I.B Fin & Dk & Ee & Se(u) & No & Pohj Mva
EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Ava Attenborough Amusing kasv. Johanna Söderholm
Näyttelyt: Sipoo RN 19.4. Eeva Resko AVO H. Tiivis narttu, hyvä pää ja ilme, kallo voisi kiinnittyä kauniimmin
lapoihin, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis runko, hieman lyhyt rintakehä, jyrkkä lantio, liikkuu kauttaaltaan
suhteellisen hyvin, antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman.
Taipumuskokeet: Pöytyä 29.8. Jarkko Wiklund SPA 1.
ATTENBOROUGH AMUSING 25034/01 s.16.4.2001 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e. Bell'mano Magic
Touch kasv. Johanna Söderholm
Näyttelyt: Sipoo RN 19.4. Eeva Resko VET EH 1. Pienehkö, hieman matalaraajainen narttu, hyvän mallinen
pää, kuono-osa alkaa jo kuivua, tummat silmät, hieman ahdas edestä, tiivis runko, hyvin kulmautunut takaa,
liikkuu kauttaaltaan suhteellisen hyvin, antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman, erittäin hyvässä kunnossa
ikäisekseen.
ATTENBOROUGH APRIL DONATION 31322/06 s.4.4.2006 i. Fin Mva Fin Jva Sirkiss Donatello e.
Attenborough Affecting kasv. Johanna Söderholm
Taipumuskokeet: Miehikkälä 29.7. Taru Kalkkila SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Toivakka 3.5. Seppo Venäläinen VOI 1 (43 pist). Ylämaa 21.5. Marko Saarni VOI 0 (0 pist).
Dotskalle osoitetaan alkumakuu jonka syö, alkaa rauhallinen jälkityö, löytää ensimmäisen makuun joka sekin
lounastetaan, tämän jälkeen siirtyy jäljen sivuun ja lounastauko jatkuu ruoholla, palautuksen jälkeen 1-kulmalle
jonka ylittää ja jää pyörimään jäljen tuntumaan sitä silti löytämättä, 2-palautuksen jälkeen jälki taas kiinnostaa, 2makuu syödään ja sitten vauhdilla yli katkokulmasta, löytyy vanhoja juoksuhautoja ja ruohoa syötäväksi mutta ei
verta, koe keskeytetään ja harjoitellen kaadolle joka löytyy ja kiinnostaa, lupaava jälkikoira jolle metsän herkut
tekevät tänään liikaa kiusauksia.
ATTENBOROUGH ARTEMIS 31325/06 s.10.5.2006 i. Backhills Just For You e. Attenborough Adventuress
kasv. Johanna Söderholm
Näyttelyt: Salo KR 6.6. Kirsti Louhi AVO EH 2. Melko hyvän tyyppinen narttu jolla hyvä pää, oikea purenta,
silmät voisivat olla tummemmat, hyvä kaula, pitkähkö lanneosa, saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä
että takaa, melko hyvä turkin laatu, liikkuu sujuvasti sivusta, selkä elää hieman liikkeessä.
BACKHILLS ICE QUEEN Fin Mva 12838/03 s.11.11.2002 i. D & Dk Se(n) & VDH Mva PMV-03 KBHV-04 SeV02 Midnight Train vom Rauhen Holz e. No & Se Mva Backhills Doris Day kasv. Karin Staaf, Ruotsi
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen VAL ERI 1 PN1 VSP. 6-vuotias, hyvärunkoinen ja hyvälinjainen
narttu jolla kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, löysää kaulanahkaa, hyvät korvat, etuosa voisi olla paremmin
kulmautunut ja kyynärpäät tiiviimmät, reippaat sivuliikkeet joissa oikea ulottuvuus, erinomainen karvan laatu,
reipas luonne. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki VAL ERI 2. Hyvät mittasuhteet ja upeat linjat, erittäin kaunismuotoinen pää, hyvät raajat ja runko, upeat liikkeet, käyttäytyy ja esitetään hyvin.

Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 3.5. Kristiina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-3, f-4 = 43 pist). Rauhallinen
ohjattu lähtö, hitaanpuoleista siksak-kuvioista jäljestystä jäljen molemmin puolin, 2 ensimmäistä makausta hyvin
merkaten, 3. hätäisesti, 4. ulkokautta ohi, katkokulma teetti työtä kuten 2 muutakin kulmaa joita tarkistettiin ulkokautta parilla kaarroksella, löytää kaadon jonka viereen jää seisomaan, rauhallinen jäljestäjä joka käyttää lähes
koko suoritusajan. Nurmo 24.5. Juha Junkala VOI - (0 pist). Lähtö innokas, etenee reippaalla nopeudella
käyttäen enimmäkseen maavainua, työskentely ajoittain jälkitarkkaa, isojen ojien ylityksissä tekee laajoja
kaarroksia käyden välillä ojassa uimassa, katkokulman selvitti parilla lenkillä, toinen kulma suoraviivaisesti,
kolmannella osuudella ojan ylitys tuottaa niin paljon vaikeuksia että joudutaan tuomitsemaan hukka, aikaa oli
tähän mennessä kulunut niin paljon että koe keskeytettiin ennen kolmatta kulmaa, ajoittain erinomaisen tarkasti
jäljestävä koira jota tänään runsasvetiset ojat häiritsivät. Pomarkku 3.7. Torsten Lerstrand VOI - (0 pist).
Ilmajoki 2.8. Asko Kukkola VOI 2 (36 pist). Seinäjoki 23.8. Mari Hakola VOI 1 (46 pist).
BACKHILLS ONE OF A KIND 16518/07 s.5.6.2006 i. At & Es & Ch & Se & VDH Mva Corralet Tango e.
Backhills Isabella Rossellini kasv. Karin Staaf, Ruotsi
Näyttelyt: Valkeala RN 7.3. Leila Kärkäs KÄY H. Hyvän tyyppinen, hieman kevytluustoinen, sekä edestä että
takaa kovin kapea, päässä voisi olla hieman enemmän pituutta, malli oikea, lyhyt kaula, melko niukasti
kulmautunut sekä edestä että takaa, sopiva luusto, hyvä runko mutta eturinta tulisi olla voimakkaampi, hieman
luisu lantio, liikkuu erittäin hyvällä pitkällä sivuaskeleella, erittäin hyvä karvan laatu, miellyttävä käytös.
BAYSWAY FINLANDIA 20213/06 s.10.10.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway Elegant Lady kasv.
William McEntee, Irlanti
Jäljestämiskokeet: Espoo 4.10. Pasi Kemppainen AVO 0 (0 pist).
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: Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto VET ERI 1 VSP-VET. Hyvin säilynyt 10-vuotias pieni narttu, hyvä
pää joka jonkin verran kuivunut, hyvä selkä ja rintakehä, hyvät raajat ja liikkeet. Iitti RN 31.5. Lena Danker VET
ERI 1 PN4 ROP-VET. 10-vuotias feminiininen narttu jolla oikeat mittasuhteet, hyvin kaunis pää, hurmaava ilme,
hyvät korvat, oikea purenta, hyvin kulmautunut, erinomainen tiivis runko, hyvä selkä, vahva lanne, sopiva luusto,
hyvä karvapeite, liikkuu hyvällä askelmitalla hyvin tasapainoisesti, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa.
Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET EH. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä kaula, etuasentoiset lavat,
sopusuhtainen luusto, hyvä lyhyt tiivis runko, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvät kulmaukset takana,
liikkuu reippaasti. Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta VET ERI 1 PN2 ROP-VET. 10-vuotias, erittäin hyvässä
kunnossa esitetty veteraani, hieman pieni mutta oikean mallinen pää, kaunis ilme, hyvä kaula ja etuosa, tilava
runko, hieman luisu lantio, ikäisekseen hyvä karva ja liikkeet. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta VET ERI
1 VSP-VET. Typische Hündin von guter Grösse, viel Subtanz, Zähne stärker abgenützt, korrekter femininer
Kopf, könnte mehr Behang haben, gute Hals-Rückenlinie, kurze Lende, gutes Haarkleid, gute körperliche
Kondition. Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia VET ERI 3. 10½ years old female with good proportions of
head, body and bone, good eyes and ears, good angulation, good coat, good moving. Ikaalinen RN 16.8.
Annaliisa Heikkinen VET ERI 1 PN4 ROP-VET BIS4-VET. Erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu,
erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, pää runkoon nähden turhan pieni, hyvä kaula, vankka runko, riittävät
kulmaukset edessä ja takana, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin.
BAYSWAY THELMA ROSE 32864/08 s.4.7.2007 i. Baysway Lucky Dime e. Lochdene Silver Belle kasv. William
McEntee, Irlanti
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden NUO EH 2. Mittasuhteiltaan erinomainen narttu jolla oikeat
pään linjat, kaunis ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä runko, riittävät kulmaukset, saisi liikkua paremmalla askelmitalla, ei vielä täydessä turkissa, iloinen luonne. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta NUO EH 2.
Harmonisch in Typ, sehr schöner Kopf, Behang korrekt, sehr wenig Vorbrust, Rücken gerade, Haarstrukture
etwas wenig, Elbogen noch innen gedrecht, Hinterhandgewinkelung korrekt, Muskelung könnte etwas mehr
sein, Bewegung vorne eng, gutes Wesen.
Jäljestämiskokeet: Espoo 13.5. Seppo Markelin AVO 1 (40 pist). Elimäki 28.6. Tuovi Henttu AVO 0 (0 pist).
Köyliö 19.7. Taina Ketola AVO 2 (39 pist). Ruovesi 6.9. Markku Sällylä AVO 1 (49 pist).
BEAUTY QUEEN'S AFFRETTATO 59982/08 s.23.11.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e.
Pretty Sables Image Of Beauty kasv. Sanna Kaukua
Näyttelyt: Porvoo KR 12.9. Knut-Sigurd Wilberg, Ruotsi JUN ERI 3. Bitch of very good type, nice head,
expression could be better, well constructed, good outline, moves quite well.
BELL’MANO GUANTANAMERA 41115/04 s.22.7.2004 i. C.I.B Fin & Dk & Ee & Se(u) & No & Pohj Mva EeV-01
V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’Mano Taste Of Honey kasv. Erna Toivanen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO H. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman lyhyt
kaula, hyvä luusto, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, hieman ulkokierteiset käpälät,
hyvä turkki, liikkuu hieman ahtaasti takaa ja leveästi edestä, hyvä luonne.
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: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden AVO EH 4. Voimakas narttu, oikealinjainen pää, hieman turhan
vahva kallo-osa, hyvä kaula ja ylälinja, hieman suora olkavarsi, hyvä luusto ja runko, hyvä takaosa, liikkuu melko
sujuvasti, ylälinja voisi olla parempi liikkeessä, tänään ei parhaassa näyttelykunnossa, hyvin kuiva turkki, iloinen
luonne.
Jäljestämiskokeet: Loppi 24.5. Jukka Kuparinen VOI 2 (a-4, b-8, c-8, d-10, e-3, f-3 = 36 pist). Nopea
itsenäinen lähtö, heti alkukrepityksen jälkeen koira jäi pyörimään ennen kuin lähti etenemään, 1. osuus hyvin
vain pienin tarkistuslenkein, toisella osuudella koira poistui kahteen kertaan seuraamaan muita jälkiä samassa
kohtaa ja lopulta tuli hukka, kahdella viimeisellä osuudella eteneminen tapahtui pääosin jäljen sivussa ja näin
kaksi makuista jäi huomiotta, kaksi muuta makausta osoitti vain nopeasti nuuhkaisten, normaalikulmat hienosti ja
katkokulmalle vain pieni lenkki, kaadolle sivusta ja se kiinnosti, turhat pyörimiset haittasivat tänään koiran
työskentelyä. Hollola 7.6. Ilkka Niemi VOI 0 (0 pist). Lähtömakaus merkataan, Milla lähtee jäljestämään sopivan
reipasta vauhtia aluksi hyvin jäljellä mutta loittonee 1. osuuden alkupuolella jäljestä, kaartaa takaisin mutta
kiertyy samoille jäljille uudestaan, hukka, palautuksen jälkeen aluksi vähän siksakkia, palaa kuitenkin sivusta
merkkaamaan makauksen hyvin, hyvä jäljestys jatkuu kunnes 2. osuuden alussa poistuu määrätietoisesti jäljeltä,
2. hukka, jälleen hyvää jäljestystä, 3. osuuden alkupuolella Milla haistaa sorkanjälkeä, aluksi näyttää että hyvä
jäljestys jatkuu mutta sitten Milla loittonee sorkanjälkiä pitkin vinosti pois jäljeltä, 3. hukka ja koe keskeytetään,
molemmat jäljestetyt kulmat mentiin tarkasti. Lapinjärvi 14.6. Anne Laukkanen VOI 2 (32 pist). Loppi 2.8. Tuovi
Henttu VOI - (0 pist). Sauvo 16.8. Hannu Suonto VOI 1 (44 pist).
BELL’MANO SHE LOVES YOU 42052/99 s.9.11.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva Se Jva Bell’Mano
Misty Forest kasv. Erna Toivanen
Jäljestämiskokeet: Loppi 24.5. Jukka Kuparinen VOI 0 (0 pist). Hyvä lähtö, kohta lähdon jälkeen koira siirtyy
jäljen sivuun pyörimään mutta etenee jäljen suuntaan, 1. osuuden lopussa enemmän jäljellä ja kulmalla vain
pieni lenkki, toisella osuudella enemmän pyörimistä mikä johtaa hukkaan katkokulmalla, palautuksen jälkeen
uudestaan pois jäljeltä ja toinen hukka, hyvin viimeiselle kulmalle jota ei selvitä vaan tulee kolmas hukka ja koe
keskeytetään, ne 2 makuuta joille koira osui se merkkasi hienosti, tuotiin kaadolle ja se kiinnosti, tänään ei ollut
Napin päivä. Lapinjärvi 14.6. Anne Laukkanen VOI 1 (48 pist). Renko 26.7. Kari Muje VOI 0 (0 pist). Loppi 2.8.
Tuovi Henttu VOI - (0 pist).
BENCHMARK A LOVE LIKE THIS 46263/05 s.24.8.2005 i. Toalmark Alabaster Boy e. Benchmark Pure Diva
kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila AVO EH. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, hyvä runko, riittävät takakulmaukset, erittäin hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin mutta saisi
esiintyä paremmin.
BENCHMARK ACE OF HEARTS Fin & No & Ee & Lt Mva BaltV-09 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: Iitti RN 31.5. Lena Danker VAL ERI 1 PN3. 3-vuotias feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet,
erinomainen sukupuolileima, hyvä pään muoto, kuono-osa saisi olla hieman pidempi, kaunis ilme, hyvät korvat,
oikea purenta, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä tiivis runko, hyvä selkä ja lantio, toivoisin lisää reisilihaksia,
kokoon sopiva luusto, oikea karvapeite, liikkuu hyvällä askelmitalla, hyvä luonne. Karjaa KR 12.7. Juha Kares
VAL ERI 1 PN2. Aivan ihastuttava, tyylikäs, feminiininen, samalla riittävän vahva, hyvin vaivattomasti liikkuva
narttu, ilmeikäs feminiininen pää, hyvä kallo, erinomainen kaula, ihana lapa, hieman suora olkavarsi, hyvä
luusto, erinomainen rintakehä, sopusuhtainen takaosa, erinomainen turkki ja väri, liikkuu kauniisti, askelmittaa
myös edessä ja kantaa itsensä kauniisti, upea narttu. Helsinki KR 25.7. Soile Bister VAL ERI 2 PN3.
Tukevassa kunnossa oleva kaunis narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, kaunis ylälinja, hyvät
kulmaukset, erinomainen karva, hieman ulkokierteiset etukäpälät, liikkuessa hieman yläasentoinen häntä, liikkuu
hyvin, erinomainen luonne. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PN4. Quality bitch of
lovely size and type, very well made throughout, best of heads with the kind eye and soft expression, good legs
and feet, very clean on the neck and shoulders, good depth of body, strong muscular loin, well rounded quarters,
very sound on the move with excellent reach and drive.
BENCHMARK CARANDOTTA Fin & Lv & Ee Mva 38844/04 s.14.7.2004 i. C.I.B Fin & Ee Mva Benchmark
Hard Rock Cafe e. C.I.B & Fin & Ee Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VAL ERI 4. Correctly sized, correctly proportioned
bitch, good muzzle to skull ratio, correct earset and length, upper arm slightly steep, topline correct, coat correct,
correct tailset, coming and going movement clean, side profile free flowing and shows animation. Lahti KV 25.4.
Reia Leikola-Walden VAL ERI 2. Mittasuhteiltaan hyvä narttu jolla kaunislinjainen pää, riittävä kaula, erinomainen runko, riittävät kulmaukset, liikkuu riittävällä askelmitalla, erinomainen luonne, hieman 'vanhanaikainen'
cockeri.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 2 (a-3, b-5, c-4, d-13, e-3, f-3 = 31 pist). Ohjattu
lähtö, 1. osuudella harvennushakkuu teettää runsaasti työtä kokemattomalle koiralle, yksi tarkistuslenkki johtaa
hukkaan, palautuksen jälkeen Liinu löytää jäljestykseen uuden vaihteen ja tarkistukset vähenevät, 1. makaus
merkataan ja kulma ulkokautta lenkein, 2. ja 3. osuudella muutamia tarkistuslenkkejä, toinen kulma hyvin ja
makaus merkataan, juuri ennen kaatoa metsäkoneura teettää työtä, kaadolle Liinu tulee ensin kaadon viereen,
hetken pyörittyään huomaa myös kaadon jonka omistaa nuuhkien, lisää harjoitusta niin tulokset paranevat
varmasti. Kouvola 9.8. Pasi Kemppainen AVO 3 (26 pist).

Tottelevaisuuskokeet: Porvoo 18.4. Harri Laisi VOI 0 (129 pist). Siuntio 16.5. Hannele Pörsti VOI 0 (114 pist).
Helsinki 11.6. Harri Laisi VOI 0 (166,5 pist). Kangasala 11.7. Riitta Räsänen VOI 0 (75 pist). Kirkkonummi
14.11. Ossi Harjula VOI 0 (120 pist).
BENCHMARK CHILL'N THRILL 31843/07 s.8.5.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. C.I.B Fin & Ee
Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 PN3. Erinomaista tyyppiä edustava feminiininen
kokonaisuus, tilava runko, kyllin voimakas raajaluusto, hyvin feminiininen pää, kauniit huulet, kauniit silmät,
sopivat takakulmaukset, tarpeeksi kulmauksia edessä, hyvä ylälinja, kauniisti kaartuva niska, yhdensuuntainen
takaliike, hyvä askellus. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 1. Excellent
proportions, correct expression, little bit narrow chest in front, movements very light, not parallel in front and
behind, excellent temperament. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 4. 2½ years, excellent
type, correct bite, I would like better pigmentation of the nose, excellent general construction, good coat, good
movement. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI 3. Lovely feminine bitch of good size
and type, very pretty head with good eye and expression, good reach of neck set in well placed shoulders,
pleasing depth of body, correct topline and tailset, well rounded quarters, very sound positive mover.
BENCHMARK DAZZLING BLUE 31486/07 s.9.5.2007 i. Mistily's Commander Blue e. JV-04 Finemoon Hungry
For Love kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Kemi KR 12.7. Ritva Raita AVO EH 2. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI
3. Very nice blue bitch, feminine head, could have a bit softer expression, strong compact body, would like a bit
more bone, good angulation, moves well but not in all directions, nice coat. Oulu KV 19.7. Dorothea HanlonCarroll, Irlanti AVO ERI 1. 3 years, nice head with dark eye, third eyelid showing, good dentition, good earset,
good layback of shoulder, would like a little more neck, strong back, nicely angulated rear, good depth of chest,
moves well. Kauhava (Härmä) RN 29.8. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 2 PN2 VASERT. Erinomainen tyyppi,
hyvät mittasuhteet, upeat liikkeet, kuono-osa saisi olla voimakkaampi sekä kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, riittävä runko, viehättävä luonne.
BENCHMARK DEAR CLEMENTAIN 31487/07 s.9.5.2007 i. Mistily's Commander Blue e. JV-04 Finemoon
Hungry For Love kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta AVO ERI 1 PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, iloisesti
esiintyvä narttu, sievä pää, hieman suuret silmät, kaula voisi olla pidempi ja lavat viistommat, hyvä tilava runko,
oikein kulmautunut takaosa, hyvä karvan laatu, vaivattomat liikkeet, iloisesti heiluva häntä. Karjaa KR 12.7.
Juha Kares AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Valloittava, feminiininen, ihanasti liikkuva, puhutteleva narttu, ilmeikäs
pää, hieman kevyt kuono-osa, hyvät kallon linjat, sopiva kaula, hyvin kulmautunut etuosa, kokoon sopiva hyvä
luusto, erinomainen rintakehä, erinomainen lantio, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä turkki ja väri, tämä kaunis
koira korjaa potin liikkeessä, sillä on ihana askelmitta myös edessä ja ihana profiili. Helsinki KR 25.7. Soile
Bister AVO ERI 1 PN2 SERT. Hyvin kaunis ja feminiininen hyväluustoinen narttu, kaunis pää, varsin hyvä ilme,
lavat voisivat olla viistommat ja sen mukaan niska voisi liittyä säkään tyylikkäämmin, hyvät olkavarret, takaosa ja
hännän kiinnitys, kaunis karva ja väri, hieman ulkokierteiset käpälät, ihastuttava luonne, liikkeessä hieman
korkea-asentoinen häntä. Pieksämäki RN 29.8. Leila Kärkäs AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Iloinen ja touhukas
feminiininen narttu jolla hyvät rungon ja pään mittasuhteet, melko hyvät pään linjat, pää kauttaaltaan hieman
kapea, kauniit silmät, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoinen raajarakenne, riittävä luusto, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä sivu- ja takaliike, edestä hieman kapea, hyvä karva. Luumäki RN 30.8. Markku Santamäki AVO
ERI 4. Kaunis narttu, hyvän mallinen pää, kuono voisi olla aavistuksen täyteläisempi, kaunis ilme ja kaula,
erittäin hyvä runko ja takaosa, hieman korkea häntä liikkeessä, hyvä karva, liikkeet ja luonne. Porvoo KR 12.9.
Tomasz Borkowski, Puola AVO ERI 3. Very vigorous and active, medium sized female with nice head, good
topline, a little narrow chest, moderately angulated with nice body, almost parallel movement, nice and efficient,
excellent show condition, friendly, elegant. Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro AVO ERI 1 PN2 CACIB. Outstanding
and stylish bitch, excellent proportions and type, beautiful feminine head and lovely expression, very well set
ears, excellent neck and topline, excellent tailset, very well angulated, excellent body and coat, give a beautiful
silhouette of the breed both standing and moving, a bit loose in elbows, outstanding mover, I just love her
attitude and joy of life.
BENCHMARK DOUBLE MY WISH 31488/07 s.9.5.2007 i. Mistily's Commander Blue e. JV-04 Finemoon
Hungry For Love kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Punkaharju RN 1.8. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP2. Mittasuhteiltaan erinomainen, hyvin kehittynyt narttu jolla oikealinjainen pää, hyvä ilme, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi,
kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen raajojen luusto ja runko, liikkuu sujuvasti, tasapainoiset kulmaukset, seisoo
hieman ranskalaisesti edestä, kaunis turkki, hyvä luonne.
BENCHMARK EVER AND NEVER 14184/08 s.13.1.2008 i. Westerner Dance In Time e. Fin Mva Benchmark
Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen juniorinarttu, pitkä pää joka saa
vielä voimistua, melko loiva otsapenger, oikea purenta, sopiva kaulan pituus, luusto voisi olla vahvempi, hyvät
käpälät, vielä kapea eturinta, hyvä runko, sopivat kulmaukset, vielä kapea reisi, liikkuu hyvällä sivuaskeleella,
edestä vielä hieman kapeasti, melko hyvä ylälinja, hyvä luonne. Punkaharju RN 1.8. Reia Leikola-Walden
NUO ERI 1 PN3. Mittasuhteiltaan erinomainen nuori narttu, erittäin kaunislinjainen hyväilmeinen pää, kuono-osa

voisi vielä täyttyä, kaunis kaula ja ylälinja, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti
hyvällä askelmitalla, voisi olla hieman tiiviimpi liikkeessä, erinomainen turkin laatu, hyvä luonne.
BENCHMARK EXPLORER'S DREAM 14185/08 s.13.1.2008 i. Westerner Dance In Time e. Fin Mva Benchmark
Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara JUN ERI 1 PN2 VASERT. Erinomaisen mallinen, nyt niukkakarvainen, oikea volyymi rungossa ja raajoissa, hyvä kallo-osa, levollinen ilme, otsapenger voisi olla selvempi,
varma-asentoiset raajat, hyvin kauniit takakulmaukset, eturinta saa täyttyä, vielä hyvin pentumaiset liikkeet,
oikea askelpituus, tyypillinen käytös, kaunis karvattomanakin. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, ValkoVenäjä JUN ERI 4. Excellent proportions in head, neck and body, correct expression, short and straight upper
arm, should be better boned, light movements, little bit high step in front and little bit narrow in front in
movements, nice temperament, needs ringtraining. Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara NUO EH 2. Hyvin
feminiininen, raajoiltaan tarpeeksi vahva, mittasuhteiltaan tarpeeksi kompakti narttu jolle toivoisin vaikuttavamman pään, selvemmän otsapenkereen ja vahvemman leuan, tilava rintakehän malli ja hyvä lihaksikas
takaosa, eturinta on vielä aivan puutteellinen, etukulmaukset saisivat olla voimakkaammat, rungoltaan vielä
pentumaisen pehmeä, etu- ja takaliikkeet ovat vielä huolimattomat mutta sivuliikkeessä on hyvä ulottuvuus,
pehmeä ylälinja, esitetään kauniisti.
Taipumuskokeet: Mikkeli 15.8. Harry Vilkman SPA 1.
BENCHMARK FLOWER GIRL Ee JMva EeJV-09 23146/08 s.8.4.2008 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e.
C.I.B Fin & Ee Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara JUN ERI 2 PN4. Kaunis feminiininen kokonaisuus, kivailmeinen
nartun pää, kauniit mittasuhteet, hyvän mallinen rintakehä tässä vaiheessa, hyvä takaosa, tarpeeksi kulmauksia
edessä, etuliike vielä huolimaton ja löysä, kaunis ylälinja ja hyvä häntä, esitetään edukseen. Lappeenranta KV
11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 1 PN3 VASERT. Very stylish, excellent proportions in head, neck
and body, little bit narrow chest in front, very light movements, enough powerful, little bit not parallel movements
in front, excellent temperament. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä JUN ERI 4. Excellent type,
compact, strong young female with excellent head, very typical expression, good proportions and topline, very
good angulations, she needs training in the ring, movements with good balance. Hamina KR 17.5. Denis
Kuzelj, Slovenia JUN ERI 1. Excellent type and size, very nice head and expression, correct eyes, ears and
bite, nice neck, short topline and body, very strong angulations, already deep chest, correct coat texture,
excellent movement. Iitti RN Lena Danker JUN EH 3. 14 kk, feminiinen narttu jolla hyvät mittasuhteet,
feminiininen pää, hieman avoimet luomet, riittävä otsapenger, oikea purenta, hyvät korvat, hyvin kulmautunut,
ikäisekseen riittävä rintakehä, vielä löysä kyynär, riittävä luusto, hyvä selkä ja lantio, hyvä karvan laatu, hyvät
käpälät, liikkuu hyvällä askelmitalla ja oikealla asenteella, kauttaaltaan vielä kapea, hyvä luonne. Kotka KV 13.6.
Annukka Paloheimo JUN EH 2. Erinomaiset mittasuhteet, eturinta saa kehittyä, hyvä ilme, alaleuka saa
vahvistua, sopiva luusto, tiivit käpälät, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä lantio, hyvä karvan laatu, kauniisti
esitetty, saa vielä kehittyä.
Taipumuskokeet: Miehikkälä 29.7. Taru Kalkkila SPA 1.
BENCHMARK FOUR ROSES 23148/08 s.8.5.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. C.I.B Fin & Ee Mva
Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara JUN EH. Hyvin kehittynyt, vahvarunkoinen narttu joka voisi olla
timmimmässä kunnossa, kyllin vahva raajaluusto runkoon nähden, toivoisin tyylikkäämmän pään, nyt hieman
korkea otsa, hiukan kova ilme, sopivat takakulmaukset, riittävästi edessä, käytös voisi olla rennompi, toivoisin
enemmän ulottuvuutta askellukseen, oikea karvan laatu. Hirvensalmi RN 18.4. Paula Rekiranta JUN ERI 2
PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, sievä nuori narttu, hyvä pää, tummat silmät, kaunis kaula, hyvä eturinta,
hieman suora olkavarsi, ikäisekseen hyvä rintakehä ja runko, lyhyt lantio, polvikulma saisi olla selvempi, hyvä
karvapeite, liikkuu edestä hyvin, takaa vielä kapeasti ja hieman lyhyellä askeleella, miellyttävä luonne. Mikkeli
RN 13.6. Paula Rekiranta JUN EH 1. Sievä nuori narttu jolla oikeat rungon mittasuhteet, hieman pyöristynyt
kallo ja kevyt kuono-osa, pyöreät silmät, hyvä kaula, niukasti kulmautunut ja kapea edestä, hyvä runko, niukka
polvikulmaus, kaunis turkki, vielä kovin löysät etuliikkeet, hyvä luonne. Mäntyharju KR 8.8. Pirkko Konttinen
JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. Hyvä pää, kaula ja runko, takakulmaukset saisivat olla hieman voimakkaammat,
hyvät liikkeet.
BENCHMARK GISELLE 44002/08 s.24.7.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV-05 LvV-06
Rancegraig Scottish Gent e. Benchmark A Love Like This kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Helsinki KR 25.7. Soile Bister JUN H. Hyväluustoinen, pitkärunkoinen feminiininen narttu joka
tarvitsee itseluottamusta, hyvä pään pituus, kuono saa vielä täyttyä ja ilme voisi olla parempi, toivoisin
pidemmän kaulan ja lyhyemmän lanneosan, lapa voisi olla viistompi, hyvät olkavarret, takaosa ja hännän
kiinnitys, kaunis väri, ikäisekseen hyvä karva, voisi ottaa hieman pidemmän askeleen, luonne määrää palkinnon.
Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN EH. Correct size of a bit longer format, typical head, should
have stronger muzzle and thicker lips, correct eyes and ears, soft back, long loins, a bit straight shoulder which
spoils neck and withers connection, enough developed chest, loose at elbows, movement is not balanced
enough.
BENCHMARK GREDANINA 44003/08 s.24.7.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV-05 LvV-06
Rancegraig Scottish Gent e. Benchmark A Love Like This kasv. Mariann ja Anett Korpi

Näyttelyt: Hirvensalmi RN 18.4. Paula Rekiranta PEN 1 KP ROP-pentu. 8 kk, sievä narttupentu jolla hyvät
mittasuhteet, hyvä pää, kauniit tummat silmät, hyvä kaula, vielä kapea edestä, hyvä rintakehä, lyhyt lantio ja
hieman matala hännän kiinnitys, hyvä luusto, vielä pentuturkki, liikkuu hyvin edestä, takapotku saisi olla
tehokkaampi ja ylälinja parempi liikkeessä. Juuka RN 24.5. Leni Finne JUN EH 1. Oikeat mittasuhteet, riittävä
luusto, toivottavasti kasvaa hiukan, oikealinjainen pää, melko alas kiinnittyneet korvat joissa oikea muoto, riittävä
kaula, lähes litteä eturinta, hyvät etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä, kauniisti kulmautuneet takaraajat,
hyvä häntä, erinomainen askelpituus, kovin leveät etuliikkeet. Iitti RN 31.5. Lena Danker JUN ERI 1 PN1 SERT
VSP. 10 kk, feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvin kaunis nartun pää ja ilme, oikea otsapenger, oikea
purenta, hyvät korvat, hieman pysty lapa, hyvä viisto olkavarsi, ikäisekseen riittävä runko, hyvä selkä ja lantio,
ikäisekseen sopiva lihaskunto, sopiva luusto, erinomaiset käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti
hyvällä askelmitalla, käyttää häntäänsä hyvin. Helsinki KR 25.7. Soile Bister JUN EH 2. Hyvin feminiininen,
sopivaluustoinen narttu jolla sopivat mittasuhteet, kuono saa vielä täyttyä, toivoisin pidemmän kaulan ja
viistommat lavat, ikäisekseen hyvä runko, hyvä takaosa, kaunis karva, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu sivusta
hyvin, edestä hiukan leveästi. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta JUN ERI 2. Elegant Hündin, gute
Grösse, schmaler gut proportionierter femininer Kopf, korrekte Behänge, schöne Hals-Rückenlinie, gut
gewinkelt, schönes Haarkleid mit gutentwickelten Franzen, Rute gut angesetzt und getragen, gutes Rutenspiel,
freie Bewegung. Luumäki RN 30.8. Markku Santamäki JUN ERI 2. Oikeat mittasuhteet ja linjat, täyteläinen
hyvä pää, hyvä luusto ja raajat, hyvä rinnan syvyys, hyvät liikkeet mutta voisi olla liikkeessä ryhdikkäämpi, erinomainen turkki, käyttäytyy hyvin.
Taipumuskokeet: Mikkeli 15.8. Harry Vilkman SPA 0.
BENCHMARK GREVINNA 44004/08 s.24.7.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV-05 LvV-06
Rancegraig Scottish Gent e. Benchmark A Love Like This kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Eeva Rautala PEN 2 KP. Erittäin hyvän tyyppinen narttupentu, tummat silmät,
feminiininen pää, hyvä kaula ja selkä, voimakas rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu normaalisti kun
malttaa, kaipaa vielä kehätottumusta, erinomainen ja iloinen luonne. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm,
Tanska JUN EH. 10 months old blue bitch of very good quality, well chiselled feminine head, scissor bite,
excellent neck, good shoulder, good forechest for the age, excellent short and cobby body, a little sloping in loin
and low tailset, well angulated behind, covers ground well but needs to stabilise, excellent coat. Tampere RN
23.5. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PN3. Sievä iloisesti esiintyvä nuori narttu joka voisi olla hieman tiiviimmässä
kunnossa, hyvä pään malli, silmät saisivat olla tummemmat, riittävä kaula, hyvin kulmautuneet raajat, sopusuhtainen luusto, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin, selässä vielä pehmeyttä.
BENCHMARK HAPPY ENDING 61996/08 s.13.12.2008 i. Westerner Dance In Time e. Fin & Dk & Lv & Lt Mva
LtV-09 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Lappeenranta PN 21.5. Reia Leikola-Walden PEN 3 KP. Mittasuhteiltaan erinomainen, vielä kovin
kehitysvaiheessa oleva narttupentu jolla oikealinjainen pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula,
riittävästi kulmautunut etuosa, runko kovin kesken kehityksen, hyvä takaosa, liikkuu kevyesti, erinomainen
luonne, lupaava turkki. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN. Erittäin hyvät mittasuhteet mutta hieman hentorakenteinen, hyvä pää, kallo ja ylälinja, hyvät etu- ja takakulmaukset, liikkuu ja esiintyy hyvin, kauniit ääriviivat.
Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta PEN 2 KP. Temperamentvolle Hündin von guter Grösse, korrekter
femininer Kopf, richtige Proportionen, sehr schöne Hals-Rückenlinie, Brust noch etwas knapp, schmale Front,
gut gewinkelt, noch Babyhaar, bewegt sich korrekt. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia JUN EH. 1
year old, enough type, I would like more sweetness for a female, narrow chest and brisket, would prefer better
angulation of the croup, enough movement.
BENCHMARK HELLO LUCIA 61997/08 s.13.12.2006 i. Westerner Dance In Time e. Fin & Lv & Lt Mva LtV-09
Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Kares JUN ERI 2. Tyylikäs linjakas narttu, hieman kevyt kuono-osa, kaunis
kallo ja silmät, hyvä rintakehä, sopiva luusto, erinomainen karvapeite, valitettavasti köyristää tänään lantiotaan,
maatavoittavat lennokkaat liikkeet. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 4. Very good
bitch with excellent bone and substance for her age, well balanced feminine head with the lovely eye and
expression, good reach of neck, excellent laid back shoulder, pleasing legs and feet, correct topline and tailset,
good bend of stifle, very sound on the move.
BENCHMARK HERMIONE 61998/08 s.13.12.2008 i. Westerner Dance In Time e. Fin & Dk & Lv & Lt Mva LtV09 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 2 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin sopusuhtainen, hyvärakenteinen nuori neiti jolla hyvä pää, kaula ja ylälinja, liikkuu erittäin hyvin. Tervakoski KV 30.8. Marjo
Jaakkola PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin feminiininen, sievä pää, hyvä ilme, kaunis kaula, hyvä ylälinja, sopiva
luusto, etuosa voisi olla aavistuksen selvemmin kulmautunut, hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautunut takaa,
liikkuu riittävällä askelpituudella.
BENCHMARK HUSH I'M THINKING 61999/08 s.13.12.2008 i. Westerner Dance In Time e. Fin & Dk & Lv & Lt
Mva LtV-09 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska PEN 1 KP ROP-pentu BIS4-pentu. 5 months old blue
bitch of excellent quality, excellent chiselled feminine head, good neck, excellent forechest for the age, excellent
body and shoulders, cobby, good bone, excellent tail and loinset, well angulated behind, when she wants she is

excellent mover, covers ground well. Lappeenranta PN 21.5. Reia Leikola-Walden PEN 2 KP. Mittasuhteiltaan
erinomainen, hyvin kehittynyt narttupentu jolla kaunislinjainen pää, luomet voisivat olla tiiviimmät, hyvä kaula,
erinomainen luusto, hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut etuosa, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä runko, erinomaiset käpälät, sujuvat liikkeet, lupaava turkki, erinomainen luonne. Helsinki KR 25.7. Soile Bister PEN 1 KP
VSP-pentu. Kaunislinjainen, vahvaluustoinen, hyvin kehittynyt, hyvä kuono, tällä hetkellä hieman takaluisu kallo,
ikäisekseen erinomainen runko, hyvät kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, lupaava karva ja väri, ilme saisi olla
parempi, liikkuu hyvällä askepituudella, luonne ok. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta PEN 3. Hündin von
guter Grösse, zur Zeit noch etwas Babyspeck, guter Kopfform, korrekt Behänge, gute Brusttiefe, Rücken noch
weich, gutgewinkelt, Rute gut angesetzt, kein Rutenspiel, Hinten leicht Kuhhässig, noch Babyhaar, zeigt sich
noch etwas unwillig. Luumäki RN 30.8. Markku Santamäki PEN 1 KP ROP-pentu. Kauttaaltaan hyvin
rakentunut tyylikäs pentu, hyvät pään linjat, näyttävä kaula, hyvä ylälinja, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset,
matala näyttävä kinner, iloinen hännän heiluttaja, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Hyvinkää RN 20.9. Elena
Ruskovaara JUN EH 2. Vielä hyvin pentumainen, rungoltaan keskentekoinen ja vähän hontelo narttu, raajat
saavat vielä voimistua, ilmettä häiritsee alaluomen löysyys, pää on vielä kesken kehityksen ja hiukan pieni
muuhun kokoon, hyvä otsapenger ja sopiva silmien väri, sopiva rintakehä, vähän pitkä runko, hyvät takakulmaukset, niukemmat edessä, tässä kehitysvaiheessa vielä hyvin keskentekoinen mutta etenevä ja ulottuva
rytmikäs ravi antaa lupauksia, mukavasti käyttäytyvä pentu. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia
JUN EH. Pleasing type of bitch who presents very good outline, balanced head with good depth of muzzle,
excellent legs and feet, good topline and tailset, well angulated hindquarters, moved well when she is settled,
just needs to develop her body to complete the picture.
BENCHMARK MERCI MICHELLE C.I.B Fin & Ee Mva JV-01 V-01 39533/00 s.20.9.2000 i. C.I.B Fin & Ee Mva
BaltV-00 Benchmark Kickshaw Knob Jr e. Fin Mva Benchmark Michelle Melody kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden VET ERI 1 ROP-VET. Viehättävä 8½-vuotias kaunislinjainen
veteraani jolla kaunisilmeinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen runko, erittäin
sujuvat liikkeet, kaunis turkki, iloinen luonne. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI 3. Hyvä
tyyppi ja koko, kaunis pää, hyvä kaula, hyvä runko mutta esitetään turhan pulskassa kunnossa, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja turkki, iloinen reipas esiintyjä joka liikkuu hyvin. Hämeenlinna KR
27.6. Anne Livo Buvik, Norja VET ERI 1 PN2 ROP-VET. 10 år gammal, utmärkt typ, gott feminint huvud,
utmärkt hals och skulder, välvinklad fram och bak, mycket substansful kropp, rör sig parallelt och med rastypiskt
steg och svansrörelser, pälsen något pregelt av åldern, utmärkt temperament. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell,
Iso-Britannia VET ERI 1 ROP-VET. Lovely type, pretty head, would prefer little more stop, balanced well
constructed body, good angulations, moves soundly, in good condition for age. Hyvinkää KR 5.7. Filip
Johnsson, Ruotsi VET ERI 1 VSP-VET. 8½ år gammal veteran av utmärkt typ och i utmärkt kondition, feminint
huvud, utmärkt hals och rygglinje, utmärkta vinklar fram och bak, välutvecklad kropp, utmärkta rörelser, ej i bästa
pälskondition för dagen. Karjaa KR 12.7. Juha Kares VET ERI 1 ROP-VET. Viehättävä, feminiininen, hyvässä
kunnossa oleva veteraani, linjakas feminiininen pää, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, ihana vahva rintakehä, ei saa lihoa, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, kaunis karvapeite, laatu saisi olla hieman parempi,
selkä hieman antaa jo periksi muuten kaunis veteraani, kunniaksi omistajalleen. Helsinki KR 25.7. Soile Bister
VET 1 ERI 4 ROP-VET. Hienossa kunnossa oleva kaunislinjainen hyväluustoinen feminiininen narttu jolla hyvät
mittasuhteet, hyvä pään pituus, kuono voisi olla täyteläisempi, hyvä rintakehä, takaosa ja häntä, hieman niukat
etukulmaukset ja eturinta saisi olla täyttyneempi, hyvä karva ja väri, liikkuu sivusta hyvin, takaa kinnerahtaasti,
ihastuttava luonne. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Nice female in very
nice condition, nice head, correct neck, body, tail, quarters and movements, nice temperament. Hyvinkää ER
25.10. Pierluigi Buratti, Italia VET ERI. Femminile di buone sostanze, vorrei un meso un po piu quadrato, buon
occhio, bene l'orecchio, un collatura sufficiciante, vorrei una groppa piu bassa, bene la proporzioni del tronco,
torace ben seriluggnato nelle 3 dimensione, lorello angolo del posteriore, movimento abbastanza sciuolto,
protebbe essere piu bilanciato, bene il mantello e la coda. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia
VET ERI 2. Shown in great condition, sound and stylish, very sound, very good profile movement, perfect coat
texture, wonderful front assembly and good quarters, overall top quality bitch. Helsinki KV 13.12. David
Shields, Iso-Britannia VET ERI 1 ROP-VET. Balanced bitch good nature, very feminine head with kind eye and
soft expression, good front, legs and feet, well sprung ribs, good topline and tailset, well angulated quarters,
soundest of movers.
BETWAY'S ANGEL'S WISH 17391/08 s.8.1.2008 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Hard Rock Angel kasv.
Bettiina Mattila
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen JUN EH 3. 13 kk, kaunislinjainen punainen narttu jolla hyvä pitkä
rintakehä, sopiva luusto, narttumainen pää, hieman pyöreät silmät, hyvät huulet, korvat ja purenta, kaunis
ylälinja mutta turhan suorat etukulmaukset, kaunis vahva takaosa ja lanne, lupaava karvapeite, hyvät
sivuliikkeet, kovin löysät edestä, hyvä luonne. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia NUO EH 3. Nice
type, lovely feminine head, well set ears, straight front, good feet, nice neck, well bodied, good shaped quarters,
sound happy mover, unfortunately out of coat.
BETWAY'S BAILARINA 35590/09 s.1.5.2009 i. Flyers King Of Whisky e. Flyers Mary Poppins kasv. Bettiina
Mattila
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN. 6 months old golden puppy, very promising
indeed, very good height and length, square in the outlook, very well balanced head, very good rise over the
skull, lovely eye colour and expression, moderate length of neck, could be slightly cleaner in throat, pleasing

shoulders, super feet, well bent stifles, moved very well, well presented and handled. Tampere RN 6.12. Juha
Kares PEN 3. Feminiininen sievä narttu jolla kovin etuasentoiset lavat, turhan käyrät eturaajat, sievä pää, riittävä
rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, lupaava karvapeite, liikkuu sivulta hyvin, ihana asenne ja luonne,
toivottavasti etuosa asettuu, kauniisti esitetty.
BIRCHFIRE ICING SILK 23006/07 s.13.3.2007 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Fin Mva Birchfire Happy
Girl kasv. Oili ja Kari Mattila
Jäljestämiskokeet: Janakkala 17.5. Aila Pekkarinen AVO 3 (a-2, b-5, c-4, d-7, w-3, d-2 = 23 pist). Ohjatusti
jäljelle, alkaa aaltoileva jäljestys 1. osuutta pitkin, 1. makauksella pysähtyy mutta lähtee kulmalta yli eikä löydä
takaisin verijäljelle, palautetaan, 1. hukka, osoitetaan jälki uudelleen ja jäljestys jatkuu 2. kulmalle jossa merkkaa
makauksen mutta lähtee taas harhailemaan eikä selvitä jäljen suuntaa, joudutaan palauttamaan jäljelle, 2.
hukka, osoitetaan jälki ja jäljestys jatkuu lähes jälkitarkasti pari lenkkiä tehden kaadolle jonka tutkii ja jää viereen,
lupaava jälkikoira joka innon tasaannuttua paransi suoritustaan. Renko 30.8. Jari Salokanto AVO 3 (25 pist).
BLACK FANTOM FLAMENCO IN MIDNIGHT RKF1646124 s.? i. ? e. ? kasv. M. Grigorieva, Venäjä
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO EH. Slightly tall but correct proportions, muzzle
and skull ratio correct, eye lacks expression, earset correct, upper arm requires better angulation, topline is level
in stand, tailset correct, very good coat, in movement topline fails to hold, coming and going satisfactory.
BLACK FANTOM INKANTO SHINE RKF2225803 s.29.1.2008 i. C.I.B & Fin & Lv & Lt Mva Shavian Cosa
Nostra e. Rapsodia Nochy kasv. Marina Grigorieva, Venäjä
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN ERI 4. Correctly sized black bitch with correct
body proportions, very good expression, correct muzzle to skull ratio, earset correct, very good front angulation,
good chest development, very good topline, very good tailset, correct coat, good in all aspects of movement,
would like to see a little more animation. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia NUO EVA. Excellent type
and size, nice head, the reason for grading: the dog started to growl, it's not good in temperament. Helsinki KV
12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO EH 4. Pretty head, narrow in front, front legs not straight, a little
cow-hocked, very good outline, good proportions, short hocks, excellent character, excellent presentation.
Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia NUO EH 4. Very feminine bitch with lovely depth with chest
and very good spring of ribs, giving her that cobby outlook, balanced head with pleasing eye and expression,
good legs and feet, well rounded quarters, moves soundly, would prefer better laid back shoulder.
BLEPER'S CHA-CHA-CHA 25515/09 s.14.11.2008 i. De Mva Eisbär vom Schloss Hellenstein e. Pl Mva Whistle
Bleper's kasv. Tatiana Kasjan, Puola
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 4 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, erinomaiset rungon mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, kaula voisi olla pitempi ja lavat viistommat, erinomainen olkavarsi, hyvä takaosa,
liikkuu ja esiintyy hyvin. Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomaiset rungon mittasuhteet (korkeus/pituus), täyteläinen hyvä pää, kaunis ilme, hyvät raajojen kulmaukset, hyvät käpälät, liikkuu ja
käyttäytyy hyvin. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka JUN EH 3. Young feminine female, would prefer
slightly longer muzzle and a little bit longer ears, correct neck, would prefer little bit more sloping croup, correct
tail, would prefer slightly longer upper arm and stronger movement. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, IsoBritannia JUN ERI 1. Pretty blue roan and tan, good head proportions, dark tight eye, well developed body,
square, moving with reach and drive, good topline and tail carriage; in the best bitch class the bitch was not
striding out (lagging), the second one had improved herself.
Taipumuskokeet: Pöytyä 29.8. Simo A Syrilä SPA 1.
BLEPER'S PELAGEJA Rus Mva Rus JMva PKR.VIII-20918 s.8.7.2007 i. Beach Boy vom Rauhen Holz e. Pl
Mva Whistle Bleper's kasv. Tatiana Kasjan, Puola
Näyttelyt: Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 1 PN3 VACA. Beautiful blue bitch, lovely
head and expression, excellent neck, shoulder and hind angulation, short compact body, correct movement but
could be a bit more outgoing, nice coat and condition. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti AVO
ERI 3. 2 years, feminine head, good dark eye, good dentition, good ear placement, good hard topline, well laid
shoulder, good angulations to the rear, well let-down in chest, would like a little more neck, moves well. Mikkeli
KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta AVO ERI 1. Hündin von mitteler Grösse, fast quadratisch Gebaut, typischer
gutgeformter Kopf, femininer Ausdruck, trockener Hals, gute Brusttiefe, kurze gutbemuskelte Lende, gut
gewinkelt, schönes Haarkleid, korrektes Rutenspiel, freie Bewegung, gut präsentiert. Jyväskylä KV 21.11.
Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 2. Lovely type, good head, excellent chest and brisket, well angulated,
excellent coat, well presented, good movement. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI.
Feminine, sweet expression, a little wide in front, nice profile movement, smaller style bitch, very good
proportions, a little straight front and back, well presented with good bone and feet. Helsinki KV 13.12. David
Shields, Iso-Britannia VAL ERI. Very feminine, cobby type of bitch who stands square on all fours, pretty head
with pleasing eye and expression, good front with well developed forechest, short back with good strength of
loin, well muscled hindquarters, sound merry mover.
BLEPER'S TATTOO 22123/07 s.21.6.2006 i. Phil Maris Marchello e. C.I.B Pl Mva Pl JMva Bleper's Eteri kasv.
Tatiana Kasjan, Puola

Näyttelyt: Salo KR 6.6. Kirsti Louhi KÄY EH 2. Hieman kevytluinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, melko hyvä
pää, oikea purenta, riittävän tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, täysin suora edestä ja
vielä kovin kapea, sujuva sivuliike, ahtaat etuliikkeet, erinomainen käytös, hieman pehmeä turkki.
Jäljestämiskokeet: Tammela 31.5. Jukka Kuparinen AVO 3 (a-3, b-6, c-6, d-8, e-3, f-2 = 28 pist). Ohjattu lähtö,
1. osuus hyvin lähes kulmalle asti jonka oikaisee reilusti ja jatkaa yli toisen osuuden hukkaan asti, palautuksen
jälkeen taas hyvin toiselle kulmalle jossa osoitettiin makuu hyvin, jatkoi kuitenkin yli läheisen lammen rantaan
pyörimään, palaa lopulta mutta lähtee paluujäljelle ja toinen hukka, viimeisellä osuudella pyöriminen lisääntyi ja
kaadolle tuli laajalla lenkillä sivusta, kaato kiinnosti, runsaasti harjoitusta kaipaava tuleva jäljestäjä.
BLEPER'S YABBA-DABBA-DOO JV-08 37604/08 s.16.1.2008 i. C.I.B Pl Mva Pl JMva Bleper's Andron e. Pl
Mva Pl JMva Fifty-Fifty Bleper's kasv. Tatiana Kasjan, Puola
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen JUN EH 3. 1-vuotias sievä juniorinarttu jolla sopusuhtainen raajaluusto, narttumainen hyvän pituinen pää, kaunis ilme, hyvä purenta, hieman löysää kaulanahkaa, lavat voisivat
olla viistommat, lupaava eturinta, oikea rintakehän kaarevuus, lanneosa voisi olla hieman lyhyempi, hyvät vahvat
käpälät, erinomainen karvan laatu, mukava luonne, liikkuu erinomaisella askelpituudella ja mielellään, vielä kovin
löysästi kyynärpäistä ja kintereistä. Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia JUN EH 1. Correct type and proportions,
nice feminine head, could have more parallel lines of head, excellent topline standing, a bit soft in movement,
excellent volume of body and angulations, needs time to mature, shows better standing than moving. Tampere
KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN ERI. Correctly sized bitch with correct body proportions, very
expressive in head with correct skull to muzzle proportions, earset correct, front angulation correct, good topline,
correct tailset, coat correct, moves correctly in all aspects. Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen JUN EH 2. Vielä
kesken kehityksen oleva nuori narttu, miellyttävä pää, normaalit kulmaukset, rungon tulee jäntevöityä, kaunis
turkki, terveet liikkeet mutta voisi liikkua ryhdikkäämmin ja esiintyä itsevarmemmin. Kinnula RN 5.4. Merja
Ylhäinen JUN ERI 1 PN1 SERT ROP RYP1 BIS1. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, erittäin
kaunis ilmeikäs pää, kaunis pitkä kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvin kehittynyt eturinta, hyvä
runko, hieman lyhyt rintakehä, upea turkki joka on kauniisti kunnostettu, erittäin kauniit liikkeet, mukava luonne.
Sipoo RN 19.4. Eeva Resko NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunispäinen narttu,
erinomainen ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, hieman lyhyt rintakehä, liikkuu
hyvin. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia NUO ERI 2. Excellent type, good size and pigment, perfect
head, somewhat much neck skin, perfect topline and angulation, correct front, flowing movement, correct teeth.
Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta NUO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP3. Tyypiltään erinomainen, kaunislinjainen nuori narttu jolla hyvä narttumainen pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä runko, raajat ja kulmaukset,
kaunis turkki, erinomaiset liikkeet, miellyttävä narttumainen kokonaisuus. Rauma KR 24.5. Juha Kares NUO
ERI 1 PN1 SERT VSP. Todella kaunis, erinomaisella tavalla voimaa ja tyyliä omaava feminiininen narttu,
feminiininen kaunis pää, ihana kaula, erinomainen viisto pitkä lapa, hieman löysät kyynärpäät, erinomainen
rintakehä, sopusuhtainen takaosa, upeassa näyttelykunnossa, hyvä karvan laatu, erinomaiset liikkeet, edestä
hieman leveät, ihana kuva. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erittäin
hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää ja ilme, erinomaisen hyvä kaula ja etuosa, kaunis ylälinja, erinomaiset etu- ja
takakulmaukset, hyvä sopusuhtainen luusto, kompakti tiivis runko, erittäin kaunis turkki, liikkuu tyylikkäästi ja
ryhdikkäästi. Kotka KV 13.6. Annukka Paloheimo NUO ERI 1 PN4 VASERT. Hyvät mittasuhteet, hyvä runko ja
luusto, pään linjat voisivat olla paremmat, hyvä kaula ja eturinta, hyvä matala kinner, olkavarsi saisi olla
viistompi, vapaat liikkeet joissa voisi olla enemmän ulottuvuutta, hyvä ylälinja.
BONNINGDALE SEND ME EMAIL 58044/08 s.21.10.2008 i. Fi Mva Great Escape I'm With Stupid e. Convoy's
Forest Flower kasv. Vendela Pento
Taipumuskokeet: Espoo 23.8. Liisa Pajala SPA 1.
BONNINGDALE SORRY I'M LATE 58043/08 s.21.10.2008 i. Fi Mva Great Escape I'm With Stupid e. Convoy's
Forest Flower kasv. Vendela Pento
Taipumuskokeet: Espoo 23.8. Anu Kokkarinen SPA 1.
BONNINGDALE STIFF UPPER LIP 58045/08 s.21.10.2008 i. Fi Mva Great Escape I'm With Stupid e. Convoy's
Forest Flower kasv. Vendela Pento
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Kares JUN EH 3. Feminiininen, mittasuhteiltaan erittäin kaunis narttu jolla
hieman kevyt kuono-osa, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut etuosa, erinomainen karvapeite ja väri, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, sujuvat liikkeet, tarvitsee hieman lisää harjoitusta, liikkuu ajoin todella kauniisti.
BOOGIE’S AVA GARDNER 32339/06 s.4.5.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV-05 LvV-06
Rancecraig Scottish Gent e. Fin Mva Goldbird’s Avalance kasv. Anita Härkönen
Näyttelyt: Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola AVO ERI 3. Erinomainen tyyppi, erittäin feminiininen, hyvä pää
ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, aavistuksen etuasentoinen lapa, eturinta voisi olla selvempi, tasapainoisesti
kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. Kajaani RN 19.4. Lena Danker AVO EH 1. 2-vuotias feminiininen narttu
jolla hyvät mittasuhteet, pää saisi kauttaaltaan vahvistua, kaunis ilme, hyvä purenta, hyvin kulmautunut, runko
saisi olla vahvempi, riittävä luusto, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä askelmitalla mutta kauttaaltaan liian kapea,
hyvä luonne, hyvin esitetty. Kalajoki RN 2.5. Markku Santamäki AVO ERI 1 PN2 SERT. Kauttaaltaan hyvin
rakentunut, kaunispäinen narttu, hyvä ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, sopusuhtainen runko, liikkuu ja
käyttäytyy hyvin, hyvä turkki. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO ERI 1 PN2 SERT. Compact
sound young female, good volume in body, good size, very clean excellent head and excellent expression,

excellent balance, pure movements, high quality colour and coat. Iisalmi KR 2.8. Janiki Steinbock, Israel AVO
ERI 3. Oikeat mittasuhteet, hyvä ilme, kaula saisi olla näyttävämpi, hyvä ylälinja, rintakehä ja kulmaukset, hyvä
luusto, liikkuu hyvin. Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos, Unkari AVO ERI 1 PN2. 3 years old attractive blue
roan female with excellent presentation, very good movements, beautiful head, well muscled body, beautiful
colour.
BRAVO GLORIA IZ DOMA RADAEVYH 25740/08 s.29.4.2007 i. C.I.B Ru Mva RkfV Podarok Nebes Iz Doma
Radaevyh e. Ru Mva Traibl Nest Stefany kasv. A. Radaeva, Venäjä
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI. 2 years old, good type, correct bite, good
expression, good brisket and chest, well angulated, I would like better croup, good coat, correct movement.
BREEZE LOOK AT ME 15383/00 s.4.2.2000 i. Lynwater Pole Star e. Fin & Se & No Jva Breeze Joy Joy kasv.
Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Jäljestämiskokeet: Loppi 24.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 0 (0 pist). Saana syö lähdön huolellisesti ja se
ohjataan jäljelle, 1. osuuden alku mennään hienosti jäljen päällä mutta sitten tehtävä unohtuu ja Saana poistuu
hukkateille, palautuksen jälkeen muutama kymmenmetri hyvää jäljestystä mutta sitten läheinen tie kutsuu
Saanaa aina hukkaan asti, palautuksen jälkeen hyvää jäljestystä toiselle kulmalle jossa makaus syödään,
kulmalta matka jatkuu suoraan ja määränpäänä taas läheinen tie ja koe keskeytetään, harjoitellen loppuun,
Saana osaa jäljestää kun huvittaa mutta tänään ei huvittanut, lisää harjoitusta niin tulokset paranevat varmasti.
BREEZE RAVE ABOUT ME 42229/04 s.13.8.2004 i. C.I.B Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e.
Fin Mva Breeze Sugarbite kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä narttumainen pää,
riittävä kaula ja kulmaukset, hyvä lyhyt tiivis runko, sopusuhtainen luusto, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Porvoo KR
12.9. Tomasz Borkowski, Puola AVO ERI 2. Very feminine in type, compact, elegant, moderate size, nice
efficient parallel movement, in excellent show condition, friendly with good pigmentation.
BREEZE RAVISH TO ALL 42231/04 s.13.8.2004 i. C.I.B Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Fin
Mva Breeze Sugarbite kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY H. Light blue roan, good head, shoulders,
topline and rear angulation, needs more angulation to upper arm and more depth to chest, moves soundly and
happily.
Taipumuskokeet: Espoo 23.9. Liisa Pajala SPA 1.
BREEZE SHINY SILK 35052/08 s.29.4.2008 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. Breeze Now Sonja-Maria
kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 18.4. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Tyypiltään erinomainen, hyvin
kaunislinjainen nuori narttu, hyvä kuono-osa, hieman takaluisu kallo, erinomainen kaula ja ylälinja, oikeaasentoiset hyvin kulmautuneet hyväluustoiset raajat, erinomaiset käpälät, kaunis karvapeite, reippaat vetävät
liikkeet, miellyttävä luonne, lupaava nuori narttu. Mänttä KR 31.5. Eeva Resko JUN EH 1. Erittäin hyvä tyyppi,
tyylikäs narttu, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, kaunis ylälinja, hieman pysty lapa, riittävä eturinta, tiivis hyvä
runko, hyvin kulmautunut takaa, riittävä luusto, kevyt vaivaton sivuliike, voisi olla aavistuksen leveämpi edestä ja
takaa liikkeissä. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin sopusuhtainen
kaunislinjainen nuori narttu joka rungoltaan kapea, riittävä luusto ja kulmaukset, ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä turkki, hyvät sivuliikkeet, kapeat etu- ja takaliikkeet, sievä kokonaisuus.
BREEZE SUN 'N' FUN Fin & No Jva 18112/05 s.6.2.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini's Rubacuori e. Breeze
Half-Penny kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-11. c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Sanni
ohjataan jäljelle jota se jäljestää mukavaa kävelyvauhtia, 1. ja 2. osuus ilman tarkistuksia mutta 3. osuuden
loppupuolella ja 4. osuudella Sanni tekee muutamia pieniä tarkistuslenkkejä, makauksista Sanni merkkaa
ensimmäisen, kolmannen ja neljännen erinomaisesti pysähtyen ja toisen vauhtia hiljentäen, 1. kulma tarkasti ja
3. kulma laajalla lenkillä ulkokautta, 2. kulmalla oleva katko ratkeaa ensin lenkillä ja lopuksi ihmisjälkeen
tukeutuen, noin 10 metriä ennen kaatoa Sanni pyörii hämmästyneenä kunnes jatko ja kaato löytyvät, kaadon
Sanni kantaa talteen, erinomainen koiran ja ohjaajan yhteistyö. Luumäki 10.5. Heikki Vesikko VOI 1 (a-5, b-11,
c-8, d-11, e-3, f-5 = 43 pist). Ohjattu lähtö, etenee maavainulla, ylittää 1. makuun, osoittaa 2. ja 3., ohittaa
neljännen joskin palaa sille rengastuksen jälkeen, rengastaa katkokulman kahdesti, selvittää loput jälkitarkasti,
etenee osuudet 1 ja 2 moitteettoman jälkitarkasti, 3. ja 4. osuudet olivat maastoiltaan vaativampia joten eteneminen tuotti muutamia poikkeamia ja rengastuksia jäljen tuntumassa, ansioksi voidaan todeta osuuden 3 loppupään 2 metrin poikkeama jolloin eteen tuli 1,5 metriä korkea suora pudotus kallion reunalta, sitä ei tehty vaan
palattiin 10 metriä taaksepäin jäljelle, lopussa menee suoraan kaadolle, nuuhkii ja jää paikoilleen. Loppi 24.5.
Kati Huovila VOI 2 (a-3, b-7, c-6, d-11, e-3, f-3 = 33 pist). Innokas Sanni ohjataan jäljelle, alkumakaus haistellen,
osuudet kuljetaan maa- ja ilmavainua käyttäen, melko reipasta vauhtia jarrutettuna, osuuksilla lenkki tai lenkkejä
jäljen sivuun, 3. osuus kunnolla pyörien ja pyörittäen, missä myös hukka, 4. osuus ilmavainulla aaltoillen,
kulmista 1. pienellä takalenkillä, katkolla veretyksen lopussa pari lenkkiä ja kaartaen veretyksen jatkoon, 3.
kulma tarkasti, makauksista yksi pysähtymällä merkaten ja kaksi hätäisesti yli kävellessä, yksi ohi, kaatoa
haisteli, otti sen suuhun, tänään ilmavainulla työskentely pyöritytti Sannia. Kouvola 9.8. Satu Savolainen-Pulli
VOI 1 (43 pist).

BREEZE TAHOMA DOLL 43505/08 s.30.6.2008 i. Bleper's Step By Step e. Fin Mva Breeze Tiramisu kasv. Pirjo
ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Eeva Rautala PEN 4. Hyvän tyyppinen narttupentu, pään tulee vielä kehittyä,
hieman vinot silmät, kaunis kaula ja ylälinja, ikäisekseen normaali runko, riittävät kulmaukset, toivoisin paremmat
etuliikkeet. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia JUN ERI 2. Excellent type with good size, correct coat,
perfect head, flowing movement, correct teeth. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN ERI 3. 11
months old orange bitch with excellent quality, excellent head with sweet expression, nice neck, well angulated
shoulder, excellent short and cobby body, very well developed for the age, excellent croup and tailset, very well
angulated back, please don't do the tail like American cocker, covers ground well, excellent coat, parallel back
and front. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pää,
kaula ja ylälinja sekä selkä ja takaosa, riittävä luusto, hieman suorat olkavarret, hieman litteät ja ulkokierteiset
etutassut, liikkuu hieman löysästi edestä, melko hyvät sivuliikkeet, esitetään hyvin. Laukaa KR 11.7. Alberto
Cuccillato, Italia JUN EH 3. 1 year, nice type, good expression, lovely head, correct bite, good neck and
shoulders, needs development of thorace, enough angulation, good coat, good movement. Karjaa KR 12.7.
Juha Kares JUN EH 3. Feminiininen, mittasuhteiltaan kaunis vielä aikaa tarvitseva sievä narttu, feminiininen
hieman kevyt pää ja kuono-osa saa täyttyä, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, sopiva luusto ja rintakehä,
sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin, kaunis turkki ja väri. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock,
Israel JUN EH 3. Hyvä koko, oikeat mittasuhteet, hyvä ilme, ylälinja, rintakehä ja takakulmaukset, seisoo
ahtaasti edestä kääntäen jalkoja ulospäin, liikkuu edestä hackney-laisesti. Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa
Heikkinen JUN ERI 1 PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori narttu jolla hyvä pää ja ilme,
hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, liikkuu ja esiintyy hyvin, viehättävä
luonne. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN ERI 3. Good size and format, good bone, typical
feminine head but could be just a bit stronger, with a stronger muzzle and thicker lips, excellent topline, tailset
and carriage, well developed chest, very good quarters, angulations and movement, correct coat, colour and
temperament.
BREEZE TENNESEE TANGO 43506/08 s.30.6.2008 i. Bleper's Step By Step e. Fin Mva Breeze Tiramisu kasv.
Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen mutta vielä kovin pentumainen
juniorinarttu, pään linjat voisivat olla yhtenäisemmät, kuono-osa saa vielä voimistua, hyvä purenta, hyvä kaula ja
ylälinja, samoin kulmaukset, hyvät käpälät, ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, liikkuu edestä leveästi, hyvä
sivuaskel, hyvä luonne. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko JUN ERI 1. Erittäin lupaava hyvän tyyppinen narttu, hyvä
pää, kaunis ilme, erinomainen ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen vankka runko,
liikkuu hyvin sivusta ja takaa, etuliikkeessä hieman sanomista, vaatii lisää kehätottumusta, etenkin tulee esiin
liikkeessä. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PN4. Sievä nuori narttu, hyvä kallo, vielä hieman kevyt
kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä, ikäisekseen hyvä runko, sopusuhtainen
luusto, karvapeite ok, liikkuu takaa hyvin, etuliikkeiden tulee vakiintua. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN
ERI 2. Kaunis hyvin sopusuhtainen narttu jolla viehättävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja kulmaukset,
hyvä runko, hyvä turkki, ihastuttava kokonaisuus. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN ERI 2.
Lovely type with a very good head, eye and expression, pleasing neck and shoulder, good legs and feet,
compact well ribbed body, good angulation, moves well, just a little wide in front. Karjaa KR 12.7. Juha Kares
JUN ERI 1 PN4 VASERT. Todella kaunis, mittasuhteiltaan aivan erinomainen, tyylikäs narttu, feminiininen
riittävän voimakas pää, kaunis kaula, erinomainen rintakehä, hyvä luusto, hyvä takaosa ja häntä, liikkuu sivulta
todella kauniisti, edestä hieman holtittomasti, kaunis väri, hyvä turkki, ihana karamellli. Hyvinkää RN 20.9. Elena
Ruskovaara JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. Erinomainen tyyppi, kauniit linjat, hyvin täyteläinen jo nyt mallikas
runko, miellyttävät mittasuhteet, hyvä eturinta, varma-asentoiset raajat, hyvä silmien väri ja lempeä ilme, hyvin
kauniisti kaartuva kallo ja miellyttävä tasapaino kuonon ja kallon välillä, hieman huolimaton edestä tasapainoinen
etenevä ravi, hyvin miellyttävä ja lupaava kokonaisuus. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia NUO
ERI 1 PN4 VASERT. Stylish orange roan with everything in right place, just the right amount of white, moved
well, happy temperament. Tampere RN 6.12. Juha Kares NUO ERI 1 PN2 SERT. Aivan ihastuttava narttu jolla
hyvin kaunis pää ja ilme, ihastuttavat silmät ja kallo, ihana kaula, erinomainen lapa, lyhyehkö olkavarsi, erinomainen lyhyt tiivis runko, hyvä rintakehä, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, erinomainen turkki ja väri,
ryhdikkäät liikkeet jotka edestä voisivat olla tiiviimmät, seistessä ihana. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby,
Iso-Britannia AVO ERI 4. Very pretty, gorgeous head, excellent temperament, very good presentation, cobby,
big ribs, good upper arm, good quarters, lovely type. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia AVO
ERI. Quality bitch of very good type, lovely head, eye and expression, good reach of neck set in well placed
shoulders, lovely depth of chest with plenty of heartroom, well sprung ribs, correct topline and tailset which she
keeps on the move, strong well rounded quarters, very positive mover.
CANIGOU TAILS SHE WINS Gr Mva CKC1970CT s.14.4.2007 i. Ch Helenwood Technique e. Ch Canigou
Classical kasv. Patricia Bentley, Iso-Britannia
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI. Very feminine, excellent character,
sound snd stylish, very good topline and carriage on the move, well ribbed, very good quarters, shoulders a little
straight, upper arm a little short, front feet a little flat, very good proportions. Helsinki KV 13.12. David Shields,
Iso-Britannia AVO EH. Very feminine cobby bitch, pleasing head and expression, very good depth of chest with
lovely spring of rib, firm topline which she holds on the move, well rounded quarters with good bend of stifle,
sound positive mover, would prefer a little tighter foot.

CARRIER ALL-PURPOSE 12571/03 s.23.12.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N & Pohj Mva EstV-01 V01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Carrier Water Lily kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Kihniö RN 25.7. Harry Tast KÄY EH 3. Iloisesti esiintyvä kaunisryhtinen ja jäntevä narttu, hyvin
feminiininen kaunisilmeinen pää, silmäluomista puuttuu pigmentti, tasapainoisesti kulmautunut, rintakehä lyhyt ja
alalinja voimakkaasti ylös vetäytynyt, niukassa kesäturkissa, juoksee kiireisesti ja askel jää turhan lyhyeksi.
Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki KÄY EH 2. Rungon mittasuhteet hyvät, kohtalaisen hyvä pää, alaleuka ja
kuono-osa voisivat olla täyteläisemmät, lavat saisivat olla viistommat, hyvä runko, hyvä lantio, takaraajojen
kulmaukset voisivat olla tasapainoisemamt, hyvät liikkeet ja käyttäytyy hyvin.
Jäljestämiskokeet: Tammela 30.8. Pasi Kemppainen VOI 2 (32 pist).
CARRIER BEAUTY SPOT 13821/07 s.7.1.2007 i. C.I.E Lt & No Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Fin &
Lv & Lt Mva Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Valkeala RN 7.3. Leila Kärkäs AVO H. Kovin kevyt kokonaisuus, kapea pää, niukka otsapenger,
niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa, lyhyt kaula ja hieman luisu lantio, rintakehä saisi olla paremmin
kehittynyt, liikkuu kovin lyhyellä ja tehottomalla askeleella, erittäin hyvä karvan laatu, miellyttävä käytös. Imatra
RN 21.3. Elena Ruskovaara AVO H. Hiukan malttamaton, feminiininen ja erittäin nuorekas narttu, hyvät
kompaktit mittasuhteet rungossa, otsapenger saisi olla merkatumpi ja kuono hiukan täyttyneempi, kulmaukset
voisivat olla voimakkaammat ja kaula pidempi, hiukan pyöristyvä lantio, voisi kantaa itsensä kauniimmin
liikkeessä ja kokonaisuus olla ryhdikkäämpi, kauhova etuliike. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, ValkoVenäjä AVO ERI. Excellent proportions, correct expression, little bit narrow chest in front, movements enough
light, not parallel behind, little bit low carriage on head, excellent temperament.
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: Salo KR 6.6. Kirsti Louhi KÄY ERI 1 PN2 SERT. Hyvän tyyppinen narttu jolle toivoisin kuitenkin
hieman enemmän luustoa, hyvä pää, oikea purenta, hieman löysät luomet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä
ja eturinta, sujuvat sivuliikkeet, hieman pehmeä turkin laatu, esiintyy itsevarmasti, kuitenkin liike iloista. Karjaa
KR 12.7. Juha Kares KÄY ERI 1. Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, kauniisti liikkuva narttu, feminiininen
aavistuksen kevytpiirteinen pää, hyvä kaula ja lapa, hieman suora olkavarsi, hyvä luusto, erinomainen rintakehä,
hyvin kulmautunut takaosa, hyvä häntä, hyvä karvapeite, liikkuu reippaasti, edestä hieman löysästi.
CARRIER PERFECT MATCH Fin & Lv & Lt Mva 10646/00 s.27.11.1999 i. Fieldstone Trapper McMurphy e.
Carrier Water Song kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia VET ERI 1 ROP-VET. 9 years, in excellent condition, a bit heavy
head, could have more parallel lines, strong topline, broad deep body, ribcage long enough, correct angulation
and movement. Rauma KR 24.5. Juha Kares VET ERI 2 PN4. Erittäin kaunis, feminiininen, mittasuhteiltaan
erinomaisen kauniisti liikkuva veteraani, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut etuosa, erinomainen rintakehä, hyvä takaosa, ihastuttavat liikkeet, upeassa turkissa, karvan laatu voisi olla parempi, joka
onkin ainoa asia missä ikä näkyy, ihana veteraani, kauniissa kunnossa. Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka
VET ERI 1 PN3 VSP-VET. Härlig typ, fint huvud, fina linjer och proportioner i kroppen, mycket bra kondition,
pälsen aningen ullig. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi VET ERI 2 PN4. Hyvän tyyppinen vanha rouva jolla hyvä pää,
löysät luomet, oikea purenta, tyylikkäät ääriviivat, hyvät kulmaukset, hyvä rintakehä, hieman lyhyt etuaskel,
muuten sujuvat liikkeet ikäisekseen. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET. 10-vuotias,
erinomaisessa kunnossa oleva veteraani jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunispäinen, hyvä luonne ja runko,
sopiva luusto, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen liikkuja, esiintyy ja esitetään hyvin. Tervakoski KV 30.8.
Marjo Jaakkola VET ERI 1 PN1 VSP-VET. Erittäin hyvässä kunnossa esitetty lähes 10-vuotias veteraaninarttu,
hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, hyvä ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu
ikäisekseen erittäin hyvällä askeleella. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia VET ERI 2. Nice shaped
head, good eye, nice front, neat feet, good reach of neck, strong body, good quarters, moved well.
CARRIER SEASTAR 19900/08 s.2.3.2008 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Fin Mva
Carrier Snowstar kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Valkeala RN 7.3. Leila Kärkäs JUN EH 2. Vielä kovin kapea ja ilmava juniori, pään tulee vielä
kehittyä, melko hyvät pään ylälinjat, vilkkuluomi turhan voimakas, niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa,
liikkeessä tulisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta, erinomainen karvan laatu, miellyttävä käytös. Imatra RN
21.3. Elena Ruskovaara JUN EH 4. Vielä hyvin kesken kehityksen oleva narttumainen kokonaisuus, pentumainen, hyvät mittasuhteet, sopiva raajaluusto, pää ei ole vielä muovautunut valmiiksi eikä täyttynyt, niukat
etukulmaukset ja hyvin ulkokierteiset etukäpälät, hyvin kaunis takaosa, hyvä askelpituus mutta vielä löysä
liikkuja, hyvä häntä ja karvan laatu. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI. Excellent
proportions in head, neck and body, nice head, nice expression, little bit short and straight in upper arm, little bit
sloping croup, little bit arched topline in movement, light movements, little bit narrow in front, excellent
temperament. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia NUO H. Black anb white bitch, well
proportioned head, low ears, good tailset, needs to develop in middle place and width of chest, a little close
behind.
CASEIN’S CHAMPAGNE 29615/07 s.9.8.2006 i. No Mva Casein’s Campania e. Casein Shiraz’s kasv. Geir
Aronsen ja Lars Ellingsen, Norja

Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki AVO EH 3. Viehättäväilmeinen pää, hyvät pään linjat ja mittasuhteet, riittävä luusto ja runko, lantio-osan tulisi olla suorempi, liikkeet saisivat olla vapautuneemmat, käyttäytyy
hyvin.
CENWEILERS DIVA DIOR 38297/08 s.30.5.2008 i. Fin Mva Coastline Heavy Metal e. Keetan Revelations kasv.
Sirpa Kaattari
Näyttelyt: Kemi KR 12.7. Ritva Raita JUN HYL. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN EVA.
She cannot be judged because judge cannot touch her, needs a lot of training.
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: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia KÄY EH 3. 5 years old, good type, I would like better
muzzle, would prefer more angulation in the shoulders, too short croup and too much inclined, correct
movement.
CLAREMARK BACK TO THE HILLS C.I.B Fi & Si Mva Rom JMva LtV-08 44086/06 s.19.8.2006 i. C.I.B Fin &
Ee & Lv & Si & Ro & Ru Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare
Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 PN3 VASERT. 2½-vuotias, hyvin miellyttävä, kaunislinjainen nuori narttu jolla erinomainen rungon muoto ja raajaluusto, narttumainen pää ja ilme, hyvä kuono,
purenta ja korvat, kaulan kiinnitys voisi olla sulavampi, hyvät kulmaukset, vahvat käpälät ja lanneosa, erinomainen karvan laatu, liikkuu oikealla asenteella ja askeleella, hieman löysästi kyynärpäistä. Kuopio RN 8.3.
Markku Santamäki KÄY EH 3. Hyvät rungon mittasuhteet, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla vankempi, hyvin
kulmautuneet raajat, hyvä rungon syvyys, riittävä luusto, käyttäytyy hyvin, reippaat liikkeet, voisi olla avoimempi
takaa. Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen KÄY EH 2. Erinomaista tyyppiä oleva, sopivan kokoinen ja sopivaluustoinen narttu jolla miellyttävä pää ja ilme, hyvä runko ja turkki, lyhyt lantio ja taka-askel saisi olla pidempi,
tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen luonne, reisi voisi olla hieman leveämpi, liikkuu edestä hyvin. Vaasa
KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia KÄY ERI 1 PN1 SERT FI MVA CACIB VSP. Excellent type with good coat,
perfect head, topline and angulation, correct front, flowing movement, correct teeth. Mänttä KR 31.5. Eeva
Resko KÄY EH 1. Erittäin hyvä tyyppi, kaunis pää ja ilme, tiivis hyvä etuosa, vankka runko, hyvin kulmautunut
takaa, liikkuu kauttaaltaan hyvin mutta köyristää selkälinjaansa liikkeessä. Tuusula ER 6.6. Teija PoikolainenDäuber KÄY ERI 3. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman etuasentoiset lavat, riittävä kaula, sopusuhtainen
luusto, hyvä lyhyt tiivis runko, hyvin kulmautunut takaa, kaunis turkki, liikkuu hyvin mutta köyristää ylälinjaa
aavistuksen liikkeessä, hyvä iloinen luonne. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia VAL ERI 2 PN4.
Lovely type, good head, eye and expression, pleasing neck and shoulder, short well ribbed body, good quarters,
shown in lovely coat, moved a little close behind. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichad, Sveitsi VAL ERI 1 PN4.
Excellent breed type, 3 years old blue roan, feminine head, short body, soft expression, medium length of neck,
excellent ribcage, correct hindquarters, slightly low tailset, nice body, correct mover with strong topline, well
presented. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia VAL ERI 2. Good size and format, beautiful feminine
head, strong muzzle, full lips, correct eyes and ears, soft back, would prefer more level and more balanced
topline in action, correct tailset and carriage, well developed chest and forechest, typical quarters, angulations
and movement. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia VAL EH 3. Blue roan bitch, moved with
enthusiasm, would like shoulders a little better laid back to give a little more length to neck, nice length of body to
height, well muscled. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 1. Good type, lovely head, no
problem in general construction, excellent coat, excellent feet, good movement.
CLAREMARK BOSSY LADY 44091/06 s.19.8.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ro & Ru Mva PMJV-05 LvV06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia AVO ERI 4. Pleasing type, a little fine in substance
and in bone, feminine head, would just prefer more strength in muzzle, good neck and shoulder, well ribbed
body, could be shorter in back, good quarters, moved ok. Laukaa KR 11.7. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI
PN4. 3 years old, good type, lovely expression, correct bite, I'd like better lips, excellent thorace, very well
angulated, excellent coat, good movement. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 3. Lovely
type, good expression, correct bite, good chest, enough angulations, good coat, lovely movement.
CLAREMARK CINNAMON GIRL 43498/08 s.16.7.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ro & Ru Mva PMJV-05
LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Kuopio 8.3. Markku Santamäki PEN 1 KP ROP-pentu. Iloinen reipas pentu jolla erinomaiset mittasuhteet ja näyttävä ylälinja, luonnollisestikin rungon tulee vielä vahvistua, hieman sähläävät liikkeet, lupaava
pentu. Tervola RN 25.4. Tiina Illukka JUN H. 9 kk, hyvin kesken kehityksen vielä, kevyt pää, kauttaaltaan
kapea, kevyt luusto, saisi olla ryhdikkäämpi seistessä ja liikkeessä, pentumaiset liikkeet. Rovaniemi RN 21.5.
Johan Juslin JUN H. Melko neliömäinen narttu, keskivahva luusto, pienet käpälät, hyvä pään sivukuva, vahva
sukupuolileima, voimaton lanne, liian taakse laskeva lantio, liikkuu voimattomasti, takaraajat rungon alla.
Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen JUN H. 1-vuotias sievä junior jolla riittävä luusto, tyylikäs, narttumainen pää
ja ilme, hyvä purenta, huulet ja korvat, kaunis kaula, köyristää vielä selkäänsä liikkeessä, kovin löysä ja kapea
etuosa, taka-askel jää rungon alle, erinomainen karvan laatu, hyvä luonne, tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Iisalmi
KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel JUN H. Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis pää, ei oikaise selkäänsä liikkuessa
eikä seisoessa, hyvä rintakehä ja takakulmaukset, pehmeät ranteet, seisoo edestä ahtaasti kääntäen tassut

ulos. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN EH. Correct size and format, typical head but too light
and refined, correct eyes and ears, I would prefer better topline, tail carriage is a bit low in action, chest is not
wide enough, ribs are too flat, I would prefer more pronounced stifle angle and more balanced movement.
Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI. Very pretty head, very good character, a little
erratic on the move, nice proportions, still very immature in body, good topline and tailset, good neck, good bone
and feet. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Pretty headed bitch of good size and type,
nice dark eye, very clean of neck and shoulders, short back, correct tailset, pleasing bend of stifle, moved well,
very immature at present, needs more body to complete the picture.
Taipumuskokeet: Keminmaa 13.6. Mervi Jakkila SPA 0. Rovaniemi 22.8. Jaana Heiskari SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 9.8. Heikki Ryynänen AVO 0 (0 pist).
CLAREMARK CONFIDENT KATE 43502/08 s.16.7.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ro & Ru Mva PMJV-05
LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen PEN 1. 8 kk ikäinen, hyvän tyyppinen narttupentu jolla hyvät
mittasuhteet, hyvä runko ja kaula, turhan luisu lantio, eturinta saa vielä voimistua ja levetä, kuono-osa saa
voimistua, turkki ikäisekseen ok, tarvitsee aikaa. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto PEN 3. Tasapainoisesti
kehittynyt, hyvä mittasuhteet omaava pentu, jalo pää, hyvä kaula, vahva selkä, sopivasti runkoa, hieman lyhyt ja
luisu lantio, vauhdikas luonne, normaalit pennun liikkeet. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin
hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, ilmeikäs pää joka voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä
luusto, hieman suorat olkavarret, hyvä selkä, aavistuksen jyrkkä lantio ja matala hännän kiinnitys, hyvä turkin
laatu, hyvät sivuliikkeet, kapeat etu- ja takaliikkeet. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN ERI.
Good type, very immature and needing to develop in bone and substance, good outline, compact body, would
prefer more strength in hindquarters, moved ok, in nice coat. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi JUN
ERI 2. Pretty picture, 11 months old dark blue roan, good size, feminine head that could have little more
foreface, ribcage ok for age, nice body, excellent coat texture, nice temperament, well presented. Laukaa KR
11.7. Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI 2 PN3 VASERT. 11 months, good type, I'd like muzzle better, it's too
narrow, elegant neck, excellent shoulders, short loin, well angulated, good coat, good movement. Jyväskylä KV
21.11. Alberto Cuccillato, Italia NUO EH 4. 16 months old, enough type, correct bite, I would like better
muzzle, good brisket and chest, the croup is too short and too much inclined, I would prefer better angulation in
hindquarters, good coat, good movement.
COASTLINE I'M JUST A GIRL 36852/06 s.8.7.2006 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini's Rubacuori e. Fin Mva
Coastline Hippie Girl kasv. Taina Lehtonen
Näyttelyt: Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen AVO ERI 1 PN3 VASERT. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet
ja luusto, kaunis pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, erinomainen eturinta, hieman pystyt lavat, hyvät takakulmaukset, hyvä runko ja rintakehä, kaunis turkki, liikkuu erittäin hyvin, iloinen ja vilkas luonne. Vaasa KV 26.4.
Miroslav Zidar, Slovenia AVO ERI 1 PN4. Compact and good sized, good format, correct coat and
pigmentation, correct topline, typical head, little neck skin, correct angulation, good front, flowing movement,
correct teeth. Oulainen RN 3.5. Leila Kärkäs AVO ERI 2 PN2 VASERT. Hyvät mittasuhteet omaava iloinen
narttu jolla hyvä pää, huulia voisi olla hieman enemmän, hieman lyhyt kaula, hyvä raajarakenne ja luusto, erittäin
hyvä runko ja eturinta, liikkuu hyvällä askelpituudella, joskin painuu aavistuksen etumatalaksi, hyvä karvan laatu.
Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto AVO ERI 3. Mittasuhteiltaan sopiva narttu jolla hyvä pää ja ilme, hyvä
selkä ja rintakehä, hieman lyhyt lantio, riittävästi kulmautuneet takaraajat, kyynärpäissä hieman löysyyttä, hyvä
turkin laatu, vapaat pitkät liikkeet. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 1 PN3 CACIB VASERT.
Very feminine, 3 years old, shown in good condition, correct head, scissor bite, medium length of neck, good
proportion of body, excellent hindquarters, excellent topline, happy temperament. Oulu KV 18.7. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 2. Nice blue bitch, her best points are head and movement, very nice soft
expression, strong body, very good angulations, lovely movement with lots of reach and drive, coat ok.
Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia KÄY ERI 1. Good size and format, very nice feminine head,
correct eyes and ears, typical topline, correct tailset and carriage, well developed chest, would prefer more
pronounced knee angle and more powerful movement in hindquarters, correct coat, colour and temperament.
Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Handsome bitch, stylish mover, ture cocker
type, cobby, big ribs, a little straight but balanced angulations. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia
KÄY EH 2. Good size with lovely bone and substance, balanced head with good strength of muzzle, pleasing
legs and feet, well sprung ribs, short coupled, well rounded quarters, sound happy mover, on the day carrying
little overweight on the neck and shoulders.
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 11.7. Mervi Jakkila SPA 1.
COCKERGOLD COOL BLUE NIGHT C.I.B Fin & Dk & Lt & Lv Mva LtV-09 25447/06 s.30.10.2005 i. Dk Mva
DkkV-06 Cockergold Cool N’Vital e. Dan-L’s Sadly Not kasv. Lotte Kristensen, Tanska
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska VAL ERI 1 PN2. 3½ years old blue champion bitch
with excellent quality, very nice outline, so much cocker, excellent feminine head, excellent neck, excellent
shoulder and forechest, very nice short cobby body, excellent croup and tailset, very well angulated behind,
excellent free mover, good drive, covers ground well, is a worth champion. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell,
Iso-Britannia VAL ERI 1 PN1 VSP. Lovely type, pleasing head shape, would prefer a little more stop, good neck
and shoulder, compact well ribbed body with lovely quarters, good bone and substance, sound mover, in lovely
condition. Helsinki KR 25.7. Soile Bister VAL ERI 1 PN1 ROP. Hyvin kaunis narttu jolla erinomainen ylälinja,

luusto, mittasuhteet ja runko, kaunis pää, ilme voisi olla parempi, erinomaiset raajat, oikea-asentoinen häntä,
hyvin kaunis karva ja väri, erittäin hyvät liikkeet.
COCKERGOLD FAME FOR LIFE C.I.B Dk & Se Mva SeV-09 DKK01726/2007 s.5.12.2006 i. Am Mva
Ashgrove Brisbane e. Se(n) Mva Carillo Cover Design kasv. Lotte Kristensen, Tanska
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 3 VASERT. Very attractive tricolour,
gorgeous head, very stylish on the move, very good quarters with short hocks, excessive coat left on feet,
perhaps to hide flat feet, otherwise excellent presentation, ideal proportions, very elegant with a cobby body,
Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI 4. Balanced bitch who presents very good outline,
pleasing head and expression, good reach of neck set in well placed shoulders, best of legs and feet, correct
topline and tailset which she keeps on the move, pleasing bend of stifle, moved well with reach and drive.
COCKHILL BE MY DREAM 35676/07 s.18.4.2007 i. Athos Black Petrs e. Cockhill Made In Heaven kasv.Jorma
Leinonen
Näyttelyt: Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie AVO EH. Häntäänsä hieman pystyssä kantava, hyväpäinen tyttö,
hyvä kaula, hieman niukat etu- ja takakulmaukset, hieman liian tasainen lantio, saisi liikkua paremmalla takapotkulla, osin hieman pehmyt karva, miellyttävä käytös.
COCKHILL QUIET LIKE A BEAN 47191/03 s.21.8.2003 i. Norvale Excalibur e. Cockhill Miss Moneypenny kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO EH. Compact but fat strong female, very good
head and good expression, a little soft topline, front is not parallel, narrow pasterns, movements with balance but
without temperament, excellent colour, coat should be in better condition.
COCKHILL VALUABLE JOY 51680/04 s.24.9.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Made In
Heaven kasv. Jorma Leinonen
Jäljestämiskokeet: Ristijärvi 11.7. Pasi Kemppainen AVO 1 (48 pist). Pyhäntä 23.8. Erika Jylhä-Pekkala AVO
1 (48 pist).
COCKHILL WITH LOVE 31303/06 s.27.3.2006 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill’s Bonfire e. Cockhill Made
In Heaven kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki AVO EH 1. Sopivan kokoinen, hyvä runko ja raajat, oikea ylälinja, kantaa häntäänsä korkealla, hyvät pään linjat, kuono-osa saisi olla vaikuttavampi, hyvä turkki, käyttäytyy ja
liikkuu hyvin.
COCKHILL YOUNG AND PROUD 33133/05 s.29.4.2005 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Only
You kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie KÄY EH 2. Takaa hieman kinnerahtaasti liikkuva, kokoonsa
nähden hieman kevytluustoinen tyttö, kaunislinjainen kevyt kuono, hyvä kaula, aavistuksen liian laskeva lantio,
hyvä karva, miellyttävä käytös.
CONVOY’S FIRST KISS 33531/04 s.9.6.2004 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Convoy’s Brave Heart
kasv. Jaana Kovalainen
Näyttelyt: Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen AVO T. Kauttaaltaan liian suuri ja maskuliininen narttu, luisu lantio ja
vahva luusto, vahva kokoon sopiva pää, hyvin kulmautunut takaosa, niukasti edestä, turkki ei näyttelykunnossa.
CRAB APPLE’S APPLE FIZZ Fi Jva 19860/05 s.25.2.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain't No Saint e. Fin Jva
Raccoon’s Hip Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI 4. Excellent proportions in head,
neck and body, nice expression, little bit sloping croup, little bit arched topline on the movement, light
movements, not parallel in front, excellent temperament. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO ERI 4.
Hündin mit leichte Knochen, Kopf von mittleres Qualität, etwas zu lang im Körper, etwas loser Voderstand,
Haarkleid könnte noch etwas imposanter sein. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila AVO ERI 2 PN2 SERT.
Kaunispäinen narttu, miellyttävä ilme, erinomainen kaula, hyvä runko, hyvin kulmautuneet raajat, köyristää
hieman lanneosaa liikkeessä, hyvä karva, voisi liikkua vieläkin tehokkaammin, seistessä hyvin kauniit ääriviivat,
miellyttävä luonne. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola AVO ERI. Nice, elegant with good head,
moderate size, a little long body and sloping croup, low tailset, moderately angulated, especially in rear, nice
typical efficient movement, parallel with good reach and drive, small compact feet, excellent show condition, nice
temperament.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Alf Lindblom VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-2, f-5 = 44 pist). Rauhoitettu ohjattu
lähtö, Heta aloittaa innokkaasti jäljestystyön ja etenee ripeästi, työskentely on melko tarkkaa, muutaman kerran
tehdään pienehköjä tarkistuslenkkejä, toinen kulma selviää pienen tarkistuslenkin avulla, kolmas tarkasti, katkos
selviää pienten pistotarkistusten avulla ja jäljentekijöiden jälkiä hyväksi käyttäen, makauksista kahta merkkaa
pysähtyen, kahta kävellään yli, kaadon tutkii lyhyesti ja lopettaa jäljestyksen, voisi olla kaadosta hieman
kiinnostuneempi. Elimäki 24.5. Hannu Palonen VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-10, e-3, f-4 = 40 pist). Reipas lähtö,
ensimmäisellä osuudella parit tarkistuslenkit, katkokulmalla kolme laajempaa lenkkiä, toisen osuuden loppupuolella jäljestys muuttuu hosuvaksi ja lenkit laajenevat, toisella kulmalla runsaasti lenkkejä, kolmannella vain
yksi, makuista kolme tarkistetaan, yksi vierestä ohi, kaatokäytös hyväksytty. Miehikkälä 19.7. Aila Pekkarinen

VOI 2 (37 pist). Luumäki 2.8. Jukka Kuparinen VOI 1 (43 pist). Kouvola 9.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (48 pist).
Hamina 6.9. Aila Pekkarinen VOI 2 (33 pist).
Metsästyskokeet: Kangasala 17.10. Heimo Ranta AVO 3 (73 pist). Kangasala 18.10. Pertti Kotiranta AVO 0
(65 pist). Kärkölä 7.11. Raimo Martikainen AVO 2 (85 pist).
CRAB APPLE’S BLUEBERRY FIZZ 38652/08 s.16.5.2008 i. Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Fi Jva Crab
Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen PEN 1 KP ROP-pentu. 8 kk, hyvärunkoinen kaunislinjainen narttupentu, narttumainen pää, melko yhdensuuntaiset linjat, hyvä ilme ja kuonon pituus ja purenta, eturintaa saa tulla
vielä lisää, kauniit käpälät, oikean laatuinen karvapeite, oikea hapsutus, liikkuu iloisesti erinomaisella askelpituudella, vielä löysästi kyynärpäistä, reipas luonne. Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen JUN H. 9 kk, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen narttu joka ei saa pulskistua enempää, narttumainen vielä hieman nahkainen pää,
hyvä purenta ja korvat, vahva kaula, liikkuu kovin takakorkeana ja köyristää lanneosaa, etuliikkeet ovat kovin
löysät, lupaava karvapeite, saa kauttaaltaan tiivistyä, mukava luonne. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki JUN
H. Sopivan kokoinen, ilmeikäs pää, vahva runko, riittävä luusto, polvikulmaus tulisi olla voimakkaampi ja lantioosa selvästi suorempi, liikkuu pääosin puolilaukalla, käyttäytyy luottavaisesti. Tampere ER 17.5. Mikael
Tranholm, Tanska JUN H. 1 year old blue bitch of good quality, feminine head, slightly broad skull, a little short
neck, a little straight in front, forechest needs to develop, a little long in loin, the body is well developed, slightly
sloping in croup, open knee and hock angulation, a little short step back and front, and very busy, needs ring
training, nice temperament. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN EH. Correct size and format,
nice feminine head with typical expression, good eyes and ears, loins arched and soft back, well developed
chest, a bit short upper arm, would prefer more bend of stifle, loose at elbows, toeing in a bit in front, would
prefer more muscled upper thigh.
Taipumuskokeet: Kauhava 16.8. Juha Karlström SPA 1.
CRAB APPLE’S BLUE PHANTOM 19862/05 s.25.2.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain't No Saint e. Fin Jva
Raccoon’s Hip Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-9, e-3, f-4 = 40 pist). Innokas
Pami ohjataan jäljelle, 1. osuuden alku hyvää maavainuista jäljestystä, osuuden loppupuolella vauhti kasvaa ja
jäljestys alkaa aaltoilla jäljen molemmin puolin, 1. kulma isoilla lenkeillä seuraavalle osuudelle ja makaus jää
huomiotta, 2. osuus ja 3. osuuden alkupuoli mennään runsaasti tarkistellen, toinen kulma muutamalla lenkillä ja
makaus ohitetaan vierestä, 3. osuudella hirven jätökset tutkitaan ja tarkistellaan jäljen läheisyydessä, osuuden
loppu hyvää jäljestystä aina kaadolle josta ensin ohi ja sitten takakautta kaadolle, kaadon Pami omistaa
nuuhkien ja sille jääden.
CRAB APPLE’S BROWNSUGAR GIRL 38650/08 s.16.5.2008 i. Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Fi Jva
Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia PEN 3 KP. 9 months, young puppy bitch of correct type, nice
feminine head and expression, correct topline, a lot of body, excellent angulation in front, enough behind, could
have more drive behind, could have more temperament.
Taipumuskokeet: Elimäki 16.8. Liisa Pajala SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Elimäki 24.5. Aila Pekkarinen AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-12, e-3, f-4 = 43 pist). Hyvin ohjattu
lähtö, Donna jäljestää 1. osuutta hieman aaltoillen jäljen molemmin puolin sopivaa kävelyvauhtia, 1. kulmalla
makaus tutkitaan ja kulman selvittää lenkillä, 2. osuudella riistan jäljet aiheuttavat hieman pyörimistä ja 2.
kulmalta ensin yli mutta selvittää suunnan ohittaen makauksen, 3. osuudella myös riistan jäljet aiheuttavat
tarkistuksia joista huolimatta kuitenkin palaa verijäljelle, tullaan kaadolle jonka tutkii ja jää viereen, hyvä äänetön
yhteistyö koiralla ja ohjaajalla, lupaava jälkipari. Elimäki 28.6. Tuovi Henttu AVO 3 (23 pist). Kouvola 9.8. Tuula
Pekkala AVO 3 (26 pist).
CRAB APPLE’S CAPPUCCINO 38651/08 s.16.5.2008 i. Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Fi Jva Crab
Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen
Taipumuskokeet: Elimäki 16.8. Kati Huovila SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Luumäki 2.8. Jukka Kuparinen AVO 3 (29 pist). Kouvola 9.8. Tuula Pekkalin AVO 0 (0
pist).
CRAB APPLE’S WHITE CHOCOLATE 38653/08 s.16.5.2008 i. Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Fin Jva
Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen
Näyttelyt: Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen juniorinarttu, melko hyvät pään
linjat, kuono-osa saisi olla hieman täyteläisempi, oikea purenta, sopiva luusto, käpälät voisivat olla tiiviimmät,
ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja runko, sopivat kulmaukset, hieman pyöreä selkälinja ja saisi olla parempi
säkä, liikkuu hyvällä sivuaskeleella mutta edestä hieman leveästi, hyvä luonne. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj,
Slovenia JUN ERI. Correct type and size, correctly formed head, excellent bite, very long neck, medium strong
angulation, deep chest with correct coat texture and movement.
Taipumuskokeet: Elimäki 23.7. Anu Kokkarinen SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Jukka Kuparinen AVO 3 (a-3, b-4, c-5, d-12, e-3, f-1 = 28 pist). Hyvä
itsenäinen alku, koira jäljestää mukavaa vauhtia maavainua käyttäen, koko 1. osuus lähes jälkitarkasti kulmalle
jossa tutkii makuun hienosti, jatkaa sitten suoraan pyörimään jäljen ulkopuolella, palaa kulmalle ja jatko löytyi,
toisella osuudella pari isompaa lenkkiä jäljen sivussa mutta hyvin kulmalle jossa makuu taas osoitettiin hyvin,

taas kulmalta yli ja niin paljon muut metsän hajut pyörittivät että tuli hukka, viimeinen osuus taas hyvin mutta
kaato ohitettiin metrin päästä ja koira meni niin pitkälle että tuli toinen hukka, palautuksen jälkeen aikansa
pyörittyään havaitsee kaadon ja tutkii sitä innolla, hyvä suoritus ensikertalaiselta ja tuloksetkin paranevat
kokemuksen myötä. Elimäki 24.5. Hannu Palonen AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-12, e-3, f-3 = 37 pist). Reippaasti
liikkeelle, alkuun voimakasta polveilua, puolivälissä osuutta määrätietoinen poistuminen jäljeltä, hukka, loppua
kohden jäljestys tarkentuu, ensimmäisellä kulmalla laajat lenkit, toinen tarkasti, makuut merkattiin, kaatokäytös
hyväksytty. Elimäki 28.6. Paul Vuori AVO 3 (23 pist). Luumäki 2.8. Tuula Pekkalin AVO 1 (43 pist). Kouvola
9.8. Pasi Kemppainen AVO 2 (34 pist).
CRAWFORD DARA DORETTA 33087/06 s.6.4.2006 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini's Rubacuori e. Crawford
Golden Sunset kasv. Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen AVO T. Pieni, tyypiltään tyydyttävä narttu, rungoltaan pieni pää,
lyhyt kaula ja pysty lapa pilaavat ylälinjan, lyhyt pyöreä rintakehä, niukat takakulmaukset, hyvälaatuinen karva,
esiintyy rauhallisesti, liikkuu lyhyellä askeleella.
Taipumuskokeet: Renko 25.7. Anitta Kauppila SPA 0.
Jäljestämiskokeet: Tammela 30.8. Heikki Pirhonen AVO - (0 pist).
CUCCIOLANDIA EPIFANIA 11222/08 s.19.12.2007 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e.
Cucciolandia Princess Story kasv. Heli Lindholm
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden JUN EH 2. Mittasuhteiltaan erinomainen, viehättäväpäinen
narttu, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä, riittävä luusto, hyvä runko ja takaosa, liikkeessä vielä
takakorkea ja taka-askel saisi olla tehokkaampi, erittäin hyvän laatuinen turkki, iloinen luonne. Maarianhamina
RN 31.5. Tiina Illukka JUN EH 2. Något liten, fint tikhuvud, något lösa ögonlock, bra hals och överlinje,
välvinklad, önskar kraftigare benstomme, rör och visar sig väl. Karjaa KR 12.7. Juha Kares NUO EH 1.
Feminiininen, vielä aikaa ja massaa tarvitseva reipas narttu, feminiininen riittävän voimakas pää, hyvä kaula,
hieman suora etuosa, luusto ja rintakehä tarvitsevat hieman aikaa, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, liikkeet
saavat asettua ja tahtoo tänään mennä hieman 'kylkimyyryä', hyvä väri ja turkki. Kouvola KR 22.8. Laszlo
Erdös, Unkari NUO EH 2. Hündin mit leichte Knochen, der Kopf könnte noch etwas eleganter sein, loser
Vorder- und Hinterstand, die Pfoten sind draussenstehend, sprunggelenke Hinter nach innen stehend, sehr gut
Temperament, noch nicht fertiges Haarkleid, schöne Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti
NUO ERI 2. 1½ years old bitch, feminine head, well balanced and proportioned, dark eyes, good nostrils, scissor
bite, good shoulder close to body, excellent tight feet, well ribbed, good angulations, moves well coming and
going. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu, oikean
mallinen pää jossa hyvät linjat, pää saa vielä kuitenkin voimistua, oikea purenta, riittävä kaulan pituus ja luusto,
hyvät käpälät, hyvä eturinta ja runko, hyvät kulmaukset, liikkuu edestä vielä leveästi, melko hyvin takaa, selkälinja saa vielä kiinteytyä, hyvä karvan laatu, mukava käytös.
CUCCIOLANDIA FULVIA 10707/06 s.20.12.2005 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e.
Jewel kasv. Heli Lindholm
Näyttelyt: Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka AVO ERI 3. Utmärkt typ och storlek, bra huvud, lång hals,
välvinklad men önskar kraftigare benstomme, rör sig väl, pälsen ej i bästa kondition. Kouvola KR 22.8. Laszlo
Erdös, Unkari AVO EH. Gut proportioniert Gebaute, der Kopf könnte noch eleganter und rassetypischer sein,
loser Vorderstand, kein parallel Hinterstand, noch nicht fertiges Haarkleid, gute Präsentation, kein schwungvolles Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brian, Irlanti AVO EH. 3½ years old female, very soft
expression, good square muzzle, good length of neck, should be more parallel in front, good tight feet, strong
topline, nice texture of coat.
CUCCIOLANDIA GIADA 53633/06 s.1.11.2006 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e.
Cucciolandia Princess Story kasv. Heli Lindholm
Näyttelyt: Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso AVO EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, hyvä pää, oikea purenta,
sopiva kaulan pituus, luusto voisi olla vahvempi ja käpälät tiiviimmät, lapakulma saisi olla parempi ja olkavarsi
hieman viistompi, kapea eturinta, hyvä runko, sopiva polvikulma, liikkuu melko hyvin mutta toivoisin paremman
ylälinjan johtuen matalasta säästä (hieman etumatala), hyvä luonne. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko AVO ERI 2
PN3. Erittäin hyvän tyyppinen kaunispäinen narttu, tummat silmät, hyvä ylälinja, hieman pysty lapa mutta hyvä
pitkä olkavarsi, hyvä luusto ja runko mutta hieman lyhyt rintakehä, hyvin kulmautunut vahva takaosa, liikkuu
sivulta ja takaa hyvin. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi AVO EH 3. Lyhytrunkoinen, hieman ohutluinen narttu jolla
melko hyvä pää, oikea purenta, löysät luomet, hyvä kaula ja ylälinja, koira saisi olla kulmautunut paremmin sekä
edestä että takaa, hyvä rintakehän muoto, lyhyt lantio, koira liikkuu lyhyellä sivuaskeleella sidotuin takaliikkein,
edestä hieman vallattomasti, pehmeä karvan laatu. Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta AVO H. Erittäin hyvän
tyyppinen, hieman lyhytlinjainen narttu, pää saisi olla pidempi ja jalompi, niukasti kulmautuneet raajat, hyvä rintakehä, niukka eturinta, karva ei parhaimmillaan tänään, köyristää lanneosaansa liikkeessä.
Taipumuskokeet: Elimäki 16.8. Kati Huovila SPA 1.
DAMIRAZIN BIKKU-BIMU Fin Jva 29194/99 s.21.5.1999 i. C.I.B Fin & Ee & Lt & By Mva V-94 LtV-99 Fools
Alibaba e. De Brightdale's Break My Heart kasv. Eija Tuominen
Jäljestämiskokeet: Janakkala 17.5. Taina Ketola VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Dami ohjataan
erinomaisesti jäljelle, koira aloittaa reipasvauhtisen pääosin ilmavainuisen itsenäisen jäljestämisen, 1:llä ja 3:lla
osuudella tarkistuslenkkejä riistan jäljiltä, muuten vain pieniä lenkkejä jäljen tuntumassa, kolme makausta koira

merkkaa erinomaisesti, yksi ohitetaan, katkokulman koira oikaisee suoraan toiselle osuudelle, toinen kulma
tarkasti, kolmas tarkistuslenkillä, kaadolle tullaan tuulen alta, jää tutkimaan sorkkaa, vauhdikas jäljestyspari.
DAN-L’S ALL KISS’S TO DEMAKIN 32619/07 s.30.10.2006 i. Dk & De & Se(n) & VDH Mva KBHV-98 KBHV-99
SV-01 KBHV-01 KBHV-02 DkkV-02 V-05 PMV-05 Dan-L’s Let’s Talk About Sex e. Paisley’s Outsider kasv. Helle
Dan Pålsson, Tanska
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi KÄY ERI 2. Hyvän tyyppinen narttu jolla hyvä pää, oikea purenta,
hyvä kaula ja ylälinja, hyvät etukulmaukset, liikkuu sujuvasti, selkä elää hieman liikkeessä, liikkeessä iloinen
häntä. Tohmäjärvi RN 2.5. Soile Bister KÄY EH 1. Hyväluustoinen ja hyvärunkoinen feminiininen narttu, kuono
voisi olla vahvempi, hyvä kallo, toivoisin paremman ilmeen, hyvä runko, hieman pystyt lavat, muutoin erittäin
hyvät kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, karva tänään kovin eloton, varsin hyvät liikkeet, erinomainen luonne.
Kemi KR 12.7. Ritva Raita KÄY ERI 1 PN3. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti KÄY ERI 1 PN4.
2 years, feminine head with good ear placement, nice dark eye, good dentition, good lay of shoulder, well
angulated rear, good hard topline, good spring of ribs, well set tail, moves well. Iisalmi KV 2.8. Janiki
Steinbock, Israel KÄY ERI 2. Hyvä koko, oikeat mittasuhteet, hyvä ilme, kaunis ylälinja ja rintakehä, voimakkaat
takakulmaukset, liikkuu hyvin. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie AVO ERI 1 PN3 VASERT. Hyvin liikkuva,
kauniisti häntäänsä kantava, hieman liian tasainen lantio, hyvä pää, kaula saisi liittyä kauniimmin lapoihin, erinomaiset takakulmaukset, hyvä karva, miellyttävä käytös.
DARK TEMPTATION OF MERRILY PMJV-09 PMV-09 DKK06418/2009 s.3.11.2008 i. Corralet The New Edition
e. Sheerclever A Little Respect kasv. Severine Cottebrune, Ranska
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI. A little strong in head, mature in body
with very good front assembly, good outline on the move, good ribs, very good proportions, long neck, good
quarters, trimming a little rough, overall good quality. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI
1 PMJV-09 PN1 SERT PMV-09 ROP. Excellent quality bitch and super type, lovely balance with short back and
excellent spring of rib, giving that cobby outlook which typifies the breed, lovely head and eye, very clean on
neck and shoulder, good legs and feet, excellent depth of body for her age, well rounded quarters with good
bend of stifle, best of movers, with excellent reach and drive, lovely merry action.
DELICHON BRAMBLEBERRY 46983/03 s.2.11.2003 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e. Delichon
Avalanche kasv. Kati Härkönen
Tottelevaisuuskokeet: Inkoo 25.4. Ilkka Sten AVO 1 (177 pist).
DELICHON BUTTERFLY 46986/03 s.2.11.2003 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e. Delichon Avalanche
kasv. Kati Härkönen
Tottelevaisuuskokeet: Helsinki 6.5. Kaisa Poutanen ALO 3 (128 pist). Kangasala 11.7. Riitta Räsänen ALO 3
(119,33 pist).
DELICHON CIRRUS 54299/06 s.14.11.2006 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Delichon
Brambleberry kasv. Kati Härkönen
Näyttelyt: Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen KÄY EH 4. Keskikokoinen, reippaasti esiintyvä narttu, miellyttävä
pää, normaalit kulmaukset, hyvä ylälinja, hieman pitkä lanne, oikealaatuinen turkki, voisi liikkua ryhdikkäämmin.
Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso KÄY EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, riittävän yhtenäiset pään linjat, hyvä
pään pituus, oikea purenta, sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät, eturinta voisi olla vahvempi, hyvä runko
mutta hieman pitkä lanneosa, sopivat kulmaukset, säkä voisi olla hieman parempi, liikkuu hyvällä askeleella,
hyvä luonne. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko KÄY ERI 1 PN4. Aavistuksen pitkä narttu, kaunis pää, tummat silmät,
kaunis kaula, hyvät etu- ja takakulmat, hieman kapea edestä, hyvä luusto, hieman lyhyt rintakehä, hyvä runko ja
takaosa, liikkuu sivulta ja takaa hyvin, edestä vähän ahtaasti. Iitti RN 31.5. Lena Danker KÄY EH 2. 2½-vuotias
feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvät linjat päässä, oikea purenta, pää saisi olla hieman kuivempi,
kaunis ilme, hyvät korvat, hieman pysty lyhyt lapa, hyvä pitkä viisto olkavarsi, riittävä runko, turhan pitkä lanneosa, hyvä lantio, toivoisin voimakkaamman reiden, riittävä luusto, erinomaiset käpälät, liikkuu riittävällä askelmitalla mutta tippuu hieman eteen liikkeessä, esiintyy reippaasti.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Jukka Kuparinen AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvä
ohjattu lähtö, koira jäljestää sopivaa vauhtia, maavainua käyttäen, eteneminen tapahtui koko matkan aivan jäljen
tuntumassa, makuut osoitti hienosti, kulmilla tarkistukset, toisella melko iso, kaadolle suoraan ja se kiinnosti,
hieno suoritus. Luumäki 10.5. Heikki Vesikko AVO 2 (a-3, b-7, c-6, d-13, e-3, f-2 = 34 pist). Ohjattu lähtö,
jäljestää pääasiassa maavainulla, alussa noin 50 metriä jäljestettyään tarkistaa jäljen sivua, pysähtyy, saa
kehoituksen, etenee jälleen 50 metriä, poikkeaa vasemmalle, sieltä jäljen yli oikealle palaamatta jäljelle, saa
hukan, etenee tästä kulmalle, osoittaa sen pysähtymällä ja lähtee jälkitarkasti 2. osuudelle, jäljestää sen lähes
jälkitarkasti välillä ilmavainulla tuulen alapuolella suoraan makuulle, pysähtyy, jatkaa yli jonne pysähtyy
piehtaroimaan ja palaa kulmalle josta jatkaa 3. osuudelle, selvittää sen taas lähes jälkitarkasti, saapuu kaadolle,
pysähtyy, nuuhkii, pyörähtää sorkan taakse kirsu ohjaajan suuntaan. Kouvola 17.5. Ilkka Niemi AVO 1 (a-6, b12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Huolellinen alkumakauksen nuuhkinta, Unna jäljestää maavainuisesti ja
varmasti koko jäljen, ohjaaja jarruttaa lievästi, edetään ihanteellista vauhtia, molemmat makaukset merkataan
erittäin selkeästi, 1. kulma tarkasti, 2. kulmalla Unna tekee sorkan jäljillä pienen tarkistuslenkin joka hieman
isompi kuin määrätietoinen suunnan tarkistus, Unna jää nuuhkimaan kaatoa, mestarijäljestys. Lapinjärvi 14.6.
Anne Laukkanen VOI 0 (0 pist). Elimäki 28.6. Paul Vuori VOI 0 (0 pist). Kouvola 9.8. Satu Savolainen-Pulli VOI
3 (25 pist).

DELICHON CLOUDBERRY 54300/06 s.14.11.2006 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e.
Delichon Brambleberry kasv. Kati Härkönen
Näyttelyt: Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia KÄY EH 4. Pleasing type, feminine head, a little short
in neck and upright in shoulder, deep well ribbed body, would prefer shorter in loin, good bone, nice angulation,
topline could be better on the move, steady mover. Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi AVO EH 3.
Feminint huvud med trevligt uttryck, utmärkt hals och rygglinje, välvinklad fram och bak, välutvecklad kropp,
skulle önska bättre påskjut bak i rörelse, ej i bästa päls för dagen. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso KÄY EH 1.
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvä pään pituus, riittävän yhtenäiset linjat, oikea purenta, sopiva
kaulan pituus, hyvä luusto, melko hyvät käpälät, hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset, liikkuu hyvällä
askeleella, ylälinjan tulisi olla laskevampi, hieman lyhyessä karvassa mutta hyvä karvan laatu, mukava käytös.
DEMAKIN GLACIESFRUGES 29829/08 s.26.3.2008 i. Asquanne Ghenghis e. Cockhill Young And Proud kasv.
Tiina Nykänen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN EH. Correctly sized bitch with slightly long body
proportions, head is strong with correct muzzle to skull ratio, earset correct, neck and shoulder angulation
correct, upper arm is steep, needs more angulation, topline and tailset correct, coat correct, would like to see
more extension in front movement and drive behind. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia NUO EH.
Good type, correct bite, gooseberry eyes, enough chest and brisket, I would like more correct croup, enough
coat, correct movement.
DEMAKIN SOLE THOUGHT 20443/09 s.21.2.2009 i. Cockhill Valiant Prince e. Dan-L's All Kiss's to Demakin
kasv. Tiina Nykänen
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI. Feminine and a little immature in the
head, excellent character, presentation needs attention, good proportions, a little straight in shoulder, good forechest, good quarters, sound and stylish. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Feminine
bitch of good size and shape, kind eye and soft expression, pleasing neck and shoulders, good firm topline
which she keeps on the move, nicely angulated hindquarters, moved well, just needs to develop in body to
complete the picture.
DIAMOND 21982/07 s.9.3.2007 i. Athos Black Petrs e. Norvale Candy Joy kasv. ?
Näyttelyt: Pori KV 1.8. Hans Boelaars, Alankomaat AVO ERI 3. Excellent breed type, really feminine, nice
head but a bit small compared to body, silky coat, long lowset ear, nice eye, correct bite, good front and rear,
plenty of substance of body, going down topline, moves well.
EBEN'S SINGIN' IN THE RAIN 19435/09 s.22.2.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Great Escape Swings With
Jazz kasv. Eva Bensky
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 1 KP. A very nice black bitch, she is quite
mature but I feel she is carrying too much weight, beautifully presented although when stood she can have a
slight dip on her topline, she is well put together, well constructed, good bone, nice feet, I like her head but felt
she was a little long in foreface for me, she has good reach of neck and decent hindquarters, moves in typical
cocker style. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN EH. Beautiful head, slightly cow hocked,
narrow in front, could have more forward reach, shoulders a little straight, very good quarters, needs to mature in
body. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI. Cobby type of bitch of good size and pleasing
conformation throughout, balanced head, well set ears, good legs and feet, excellent spring of rib, short strong
loin, well angulated hindquarters, sound positive mover.
EBEN'S SOUND OF MUSIC 19436/09 s.22.2.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Great Escape Swings With
Jazz kasv. Eva Bensky
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 3. A beautifully presented young bitch, nice
outline, lovely head and expression, good reach of neck, slightly sloping topline, decent shoulders, would like
slightly more width of chest, needs to develop more in ribs, loin and over her rump, moving quite well today.
ELMERS GOLDMINE IT'S MY OLGA 15742/04 s.23.2.2004 i. Flyers After Math e. Emmaboda Miracle kasv.
Helena Partanen
Näyttelyt: Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia KÄY EH 3. Good size and format, typical feminine
head, correct eyes and ears, correct topline, tailset and carriage, straight upper arm and too short steps of
forequarters, correct coat, colour and temperament.
ELMERS GOLDMINE PRECIOUS HEART 12250/06 s.11.1.2006 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay
Cheerful kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen AVO EH 3. 3-vuotias, voimakasrunkoinen narttu jolla hyvä luusto,
saisi olla jäntevämpi ja kantaa itsensä paremmin, narttumainen pää ja ilme, hyvä purenta, paljon löysää kaulanahkaa, hyvä eturinta, vahva lanne, vahvat käpälät, hyvä takaosa, hyvä karvan laatu, liikkuu riittävällä askelpituudella sivusta, hieman löysin kyynärpäin ja kinterein, mukava luonne. Tampere KV 15.3. Ray Greer, UusiSeelanti AVO ERI. Up to size bitch with good body proportions, head very expressive, muzzle slightly short,
good ear placement, front angulation very good, topline good, good coat, correct tailset, good movement coming
and going, good flowing gait in profile.

Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 11.7. Mervi Jakkila SPA 0.
ELMERS GOLDMINE PROUD NANETTE 12251/06 s.11.1.2006 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay
Cheerful kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO EH. Up to size bitch with slightly long body
proportions, head is expressive with correct skull and muzzle ratio, correct earset, slightly steep upper arm, lacks
correct forechest development, soft topline, correct coat, correct tailset, would like to see more front extension in
movement. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia AVO EH. Compact with good proportions, good format
and pigment, a bit wavy coat, typical head, correct topline, somewhat soft forearm, flowing movement, correct
teeth. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia AVO ERI. Correct size but a bit longer format, typical
feminine head, would prefer stronger muzzle and thicker lips, correct eyes and ears, soft back, correct tailset and
carriage, enough developed chest, typical quarters and angulation, a bit loose at elbows, correct movement.
Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO H. Blue roan and tan, covered the ground well, would
like a better shoulder placement, deep chest, a little long in loin.
Tottelevaisuuskokeet: Kangasala 7.6. Aino Juhantalo-Kakkola AVO 3 (128,5 pist). Tampere 11.6. Marja AlaNikkola AVO 2 (145,5 pist). Tampere 6.8. Tiina Heino AVO 3 (127 pist). Ylöjärvi 13.8. Jari Salokanto AVO 1
(162 pist). Tampere 16.8. Salme Mujunen AVO 3 (126,5 pist). Lapua 30.8. Salme Mujunen AVO 3 (126,5 pist).
Tampere 10.10. Aino Juhantalo-Kakkola AVO 3 (138,5 pist). Hämeenlinna 1.12. Markku Santamäki AVO 1 (160
pist).
ELMERS GOLDMINE Q'SWEET LITTLE 28484/06 s.13.5.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e.
Emmaboda Miracle kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia AVO ERI 2. Excellent type, good size and pigment, correct
coat, perfect head, somewhat much neck skin, perfect withers and topline and angulations, correct front, flowing
movement. Oulainen RN 3.5. Leila Kärkäs AVO ERI 1 PN 1 SERT ROP. Hyvät mittasuhteet omaava narttu
jolla muuten hyvä pää mutta kuono voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, hieman kapea edestä, eturinta
saisi olla selvempi ja eturaajat paremmin kulmautuneet, hyvä takaosa, etuaskel jää kovin lyhyeksi, hyvä takaliike, karvapeite ei parhaimmillaan, hieman pehmeää, miellyttävä käytös. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto
AVO ERI 2 VASERT. Kooltaan ja luustoltaan sopiva punainen narttu, hyvä pää, vahva selkä, sopivasti runkoa,
hyvin kulmautuneet takaraajat, hieman lyhyt etuaskel, kantaa itsensä hyvin liikkeessä. Tuuri KR 7.6. Matti
Tuominen AVO ERI 1 PN4 VASERT. 3-vuotias, erinomaista tyyppiä oleva, miellyttäväpäinen ja -ilmeinen narttu
jolla hyvä luonne, hyvä luusto, hyvä runko, hyvä turkki, hyvä kaula ja ylälinja, sopivasti kulmautunut takaa,
niukasti edestä, saisi liikkua edestä paremmin, takaa ok, esitetään hyvin. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard,
Sveitsi AVO ERI 2. Proper breed type, 3 years old, excellent head, well set ears, good front, excellent ribcage,
proper tailset, excellent coat texture, moves ok keeping a strong topline, nice temperament, well presented.
Jurva RN 1.8. Markku Santamäki AVO EH 2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, kaula ja ylälinja, kohtalaisen hyvin ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. Seinäjoki KV 24.10.
Anna Brankovic, Serbia AVO ERI 3. Good size and format, correct bone, nice feminine head with typical
expression, correct eyes and ears, typical topline, tailset and carriage, well developed chest, a little bit straight
upper arm, typical movement but with short steps of forequarters.
ELMERS GOLDMINE TALK ABOUT ME 20754/07 s.14.3.2007 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Janet Bleper's
kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO H. Hyvä tyyppi ja koko, vahva pää, hieman lyhyt
kaula, hieman etuasentoiset lavat, vahva luusto ja runko, pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaa, aavistuksen
matala hännän kiinnitys, hyvä turkki, liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten hyvin, hyvä luonne.
ELMERS GOLDMINE TRUE LOVE 20755/07 s.14.3.2007 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Janet Bleper's kasv.
Helena Partanen
Näyttelyt: Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen AVO H. Erittäin hyvän tyyppinen, hyväluustoinen narttu jolla hyvä
pää, turkki kovin takkuinen, hyvä runko, tänään haluton esiintyjä, kapeat etu- ja takaliikkeet, turkki pitää laittaa
kuntoon.
ELMERS GOLDMINE ZAMANTHA LIGHT 49867/08 s.18.9.2008 i. Elmers Goldmine Tip Top Man e. Elmers
Goldmine Precious Heart kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia PEN 4. Middle strong, compact with good format, correct
coat, correct pigmentation, typical head with somewhat fine nostrils, good topline, correct tail, perfect angulation,
good chest, free moving, correct bite, without P1 top left, promising. Oulainen RN 3.5. Leila Kärkäs PEN 1. 7kuukautinen pentu jolla melko hyvät mittasuhteet, aavistuksen matalaraajainen, tällä hetkellä pää vielä kovin
kevyt ja kapea, otsaluut voimakkaasti korostuneet, tasapainoiset kulmaukset, hieman alhainen hännän kiinnitys,
liikkuu hyvällä askelpituudella, miellyttävä rauhallinen käytös, esiintyy hyvin, osittain vaihtunut pentukarva,
kaunis väritys. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki PEN 3. Sopivan kokoinen, korkeuttaan pitempi, kohtalaisen
hyvä pää jonka tulee vielä kehittyä, otsapenger voisi olla selvempi ja huulilinja voimakkaampi, lantio-osa voisi
olla suorempi, hieman pehmeä selkä, käyttäytyy luottavaisesti ja riittävän iloisesti. Pietarsaari RN 16.5. Jukka
Kuusisto PEN 3. Tasapainoisesti kehittynyt pentu, kevyt kuono-osa, otsapengertä voisi olla enemmän, hyvä
vahva selkä, riittävästi runkoa, lavat hieman edessä, hyvin kulmautuneet takaraajat, hyvä turkin laatu, liikkuu
hyvin. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen PEN 3. 8 kk ikäinen hyvän tyyppinen pentu jolla vielä liian kapea kuonoosa ja loiva otsapenger, kapeat etu- ja takaliikkeet, sopiva raajaluusto, hyvä kaula ja ylälinja ja sivuliike, hyvä

turkki, erinomainen luonnne, esitetään hyvin. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi JUN EH 3. Very
feminine 9 months old shown in beautiful condition, could have little more foreface, wellset ears, correct length of
neck, good front, needs to get substance all over, beautiful coat texture, moves ok keeping the strong topline,
proud mover.
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 11.7. Mervi Jakkila SPA 1.
ELMERS GOLDMINE ZEENA OF HOPE 49865/08 s.18.9.2008 i. Elmers Goldmine Tip Top Man e. Elmers
Goldmine Precious Heart kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska PEN 3. 8 months old chocolate roan and tan bitch of
very good quality, feminine head, needs to have more muzzle, nice neck, good shoulder, a little upright upper
arm, good forechest for the age, nicely developed body, a little long in the loin, good hind angulations, moves a
little restrained, needs more confidence, beautiful coat and colour. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia
PEN 3. Enough strong, compact, good proportions, good pigmentation, typical head, correct coat, good
angulations, enough free moving, correct teeth, very promising. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia
JUN EH. Correct size and format, typical feminine head but with a bit hard expression, correct ears, would prefer
longer neck and better neck to withers connection and more balanced topline, straight upper arm, movement is
not balanced with quite short steps. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN EH. Liver roan and
tan, good proportions, nicely angulated front and rear, moved freely with drive, owner needs to practise standing
and moving her, otherwise a nice bitch.
ELMERS GOLDMINE ZELINA QUEEN S10849/2009 s.18.9.2008 i. Elmers Goldmine Tip Top Man e. Elmers
Goldmine Precious Heart kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro JUN ERI 1. 12 months, very feminine and compact bitch, lovely
feminine head and expression, could have more stop, excellent earset, good neck, a bit soft topline at the
moment, balanced angulations, deep chest and excellent body, excellent coat, moves a bit close behind, very
nice movement from the side but topline is soft, lovely temperament and well presented.
EMBA’S MISS QUERIDO JV-06 14731/06 s.19.9.2005 i. Emba's Mr Oboy Chocolate e. Vignett's Moon Spirit
kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 2. Excellent proportions, excellent
expression, very light movement, little wide in front, excellent temperament. Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta
KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen narttu joka esitetään tänään hieman tukevassa kunnossa, hyvä pään malli,
hieman kyömy kuononselkä, hyvä kaula ja lavat, oikea-asentoiset raajat, hyvä luusto ja käpälät, karvapeite ok,
erittäin hyvät sivuliikkeet, takaa hieman ahtaat.
EMBA’S MISS ROSA MUNDA Fin Mva 40138/04 s.7.5.2002 i. S Mva Westerner Still Of The Night e. Raccoon’s
Piiiip Upsis kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere RN 17.5. Mikael Tranholm, Tanska VAL EH 2. 7 years old blue bitch of very good quality,
nice feminine head, sweet expression, nice neck, good shoulder, straight upper arm, needs more forechest,
would like the body in better condition, nice croup, good knee and hock angulation, should move with more
energy and better topline, needs more muscle at her hindquarters, sweet temperament, good coat quality.
Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KÄY ERI 4. Hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää, hyvä kaula ja luusto,
riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, hyvä turkki, liikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä
luonne.
Jäljestämiskokeet: Lapinjärvi 14.6. Hannu Palonen AVO 0 (0 pist).
EMMABODA CATWALK 44167/03 s.19.10.2003 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga Kilponen
Näyttelyt: Kauhava (Härmä) RN 29.8. Annaliisa Heikkinen AVO EH 3. Hieman kookas, hyvän tyyppinen
narttu, otsapenger saisi olla voimakkaampi ja kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja
ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet seistessä, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, tiivis runko, riittävät
takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, hyvän laatuinen turkki, esiintyy hyvin.
EMMABODA ESPRESSO Fi Mva 34255/06 s.8.6.2006 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda Catwalk kasv. Aga
Kilponen
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen AVO ERI 1 PN4 VASERT. 2-vuotias hyvärunkoinen ja -luustoinen
narttu jolla hyvin kaunis pitkä pää, kauniit silmät, silmänympäryspigmentti voisi olla tummempi, kaunis huulilinja,
hyvät korvat, erinomainen eturinta, erinomainen niskan kaari, hyvän muotoinen rintakehä, vahva lanne, olkavarret voisivat olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset ja käpälät, erinomainen karvan laatu, liikkuu erinomaisella askelpituudella ja voimalla, voisi kantaa itseänsä liikkeessä paremmin. Raahe RN 31.1. Paula
Rekiranta AVO ERI 1 PN3 VASERT. Iloisesti esiintyvä, kauniisti liikkuva narttu jolla hyvät rungon mittasuhteet,
hyvä pään malli, ilme saisi olla pehmeämpi, kaunis kaula ja ylälinja, hieman suora olkavarsi, litteät käpälät, hyvä
runko, hieman korkea kinner, kaunis turkki, hyvä luonne. Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen AVO ERI 2. 3vuotias hyvärunkoinen ja -luustoinen narttu jolla hyvä pään pituus, purenta ja huulilinja, hieman pyöreät silmät,
pitkät korvat, hieman pystyt olkavarret, vahva mutta pitkähkö lanneosa, hyvä vahva takaosa, kaunis karvapeite,
liikkuu oikealla asenteella ja askeleella, mukava luonne. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO ERI
1. Correctly sized gold bitch with slightly long body proportions, good expression, correct skull to muzzle ratio,
correct earset and length, front angulation requires slightly more upper arm length, topline satisfactory, correct
coat, correct tailset, movement coming and going and side profile shows good flow and correctness. Kinnula RN

5.4. Merja Ylhäinen AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, kevyt luusto, kaunis pää ja ilme,
hyvä pitkä kaula, hyvä eturinta, etu- ja takakulmauksia voisi olla enemmän, hyvä runko ja rintakehä, erittäin
kaunis hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin ja erittäin ryhdikkäästi, hyvä luonne. Haapavesi RN 18.4. Marjo
Jaakkola AVO ERI 2 PN3 VASERT. Erinomaisesti esiintyvä feminiininen narttu, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja
ylälinja, erinomainen runko, sopiva luusto, hyvin kulmautunut etuosa, riittävästi kulmautunut takaa, hyvät mittasuhteet, liikkuu hyvällä askeleella. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen AVO ERI 3. Kaunis pää ja hyvä ilme,
pitkä kaula, hyvä runko, kintereet voisivat olla matalammat, hyvä karva, liikkuu erinomaisesti. Vaasa KV 26.4.
Miroslav Zidar, Slovenia AVO ERI 3. Excellent type, with good coat, very good pigment, perfect head, little
neck skin, good withers, perfect topline and angulation, correct front, good mover, correct teeth. Lapua RN 9.5.
Markku Santamäki AVO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP2. Erinomaiset mittasuhteet, hyvä täyteläinen pää, hyvä
runko ja raajat, hyvät liikkeet, hyvä turkki, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto
AVO ERI 1 PN2. Kauniisti esiintyvä punainen narttu jolla hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkä, tilava rintakehä,
hyvät raajat ja liikkeet. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia VAL ERI 3. Very good size and format,
excellent feminine head, strong muzzle, correct stop, correct eyes and ears, a bit soft back, correct tailset and
carriage, well developed chest and forechest, very good quarters, angulations and movement, good coat, colour
and temperament. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 4. Handsome bitch, very stylish
mover, good body, good bone, good substance, good front assembly, very long neck, not a glamorous but very
correct in so many ways. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia VAL ERI. Overall a bitch of very
good conformation, balanced head with good dark eye and soft expression, strong muscular neck set in well
placed shoulders, big ribs, well muscled hindquarters, very sound on the move with good reach and drive.
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 11.7. Mervi Jakkila SPA 1.
EMMABODA FREELANCE 14758/09 s.11.1.2009 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda Catwalk kasv. Aga
Kilponen
Näyttelyt: Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin feminiininen, kaunis pää ja
ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, riittävä runko, eturinnan tulee vielä kehittyä, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN
EH. Correct size and format, typical head but a bit light in relation to the size of the dog, a little bit short ears,
typical topline, tailset and carriage, chest is a bit narrow and ribs a bit flat, a bit straight upper arm, lack of
forechest, movement is not balanced enough, out of coat at the moment.
FENBROOK BIRTHDAY GIRL 29371/08 s.10.5.2008 i. Quilmhair Innis-Dubh e. Fin & Ee Mva Fenbrook That's
My Girl kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen JUN EH 3. Vielä kesken kehityksen oleva pienehkö narttu,
aavistuksen lyhyt kuono ja kaula, lavat voisivat olla viistommat, ikäisekseen hyvä runko ja takaosa, kaunis turkki,
esiintyy reippaasti, hieman lyhyt etuaskel. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 3.
Excellent proportions in head, neck and body, correct expression, little bit narrow chest in front, light movements,
little bit narrow and not parallel in front movements, excellent temperament. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto
JUN ERI 2 PN2 VASERT. Ikäisekseen hyvin kehittynyt juniorinarttu, oikean muotoinen pää, hyvä selkä ja runko,
hyvin kulmautuneet oikea-asentoiset raajat, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar,
Slovenia JUN ERI 1. Excellent type with good coat, perfect head, correct front, perfect angulation, flowing
movement, correct teeth. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä JUN ERI 2. Excellent type, deep and
volumed body, strong bone, large very clean head, excellent expression, good temperament, needs more
balance in movement, high quality coat. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN ERI 1 PN4 VASERT. Kaunis,
hyvin sopusuhtainen nuori narttu jolla hyvä pää, kaula ja ylälinja sekä lusuto ja kulmaukset, upea turkki, liikkuu
erittäin kauniisti, ihastuttava kokonaisuus. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN ERI 1 PN3
VASERT. Lovely type, pretty head, needs to develop in stop, good neck and shoulder, mature compact wellribbed body, good hindquarters, good topline, sound mover, in lovely condition. Hyvinkää KR 5.7. Filip
Johnsson, Ruotsi JUN ERI 1 PN2 SERT. Utmärkt typ, vackert feminint huvud med utmärkt uttryck, utmärkt hals
och rygglinje och vinklar, välutvecklad kompakt kropp, utmärkta ben och tassar, utmärkt pälskvalitet för åldern,
utmärkta rörelser, en mycket lovande juniortik. Laukaa KR 11.7. Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI 1 PN1
SERT ROP RYP3. 14 months, excellent type, lovely expression, I'd like a better stop, elegant neck, excellent
shoulders, good thorace for her age, very well angulated back, excellent coat, good movement. Karjaa KR 12.7.
Juha Kares JUN ERI 2. Upeassa kunnossa oleva, näyttävä feminiininen narttu, ilmeikäs kaunis nartun pää,
hyvä kaula, kaunis etuosa, erinomainen luusto ja rintakehä, pitkä lanne, erinomainen takaosa, hieman valkoista
väriä kaulalla, liikkuu lennokkaasti mutta venyy hieman liikkeessä, upea karvapeite. Oulu KV 18.7. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 1 PN2 VASERT. Beautiful black bitch, very elegant, lovely head and expression,
excellent body and angulations, well proportioned, moves well if she wants to, beautiful coat and condition. Oulu
KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti JUN ER 2. 14 months, feminine head, nice earset, lovely dark eye,
good dentition, good strong back, well angulated front and rear, nice mover. Helsinki KR 25.7. Soile Bister JUN
ERI 1 VASERT. Erittäin hyvin kehittynyt, vahvaluustoinen kaunispäinen narttu jolla varsin hyvä ilme, lavat
voisivat olla viistommat, erittäin hyvät olkavarret, runko ja takaosa, hyvä häntä, varsin hyvä karva, liikkuu hyvin,
joskin hieman pehmeä selkä, erinomainen luonne. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta JUN ERI 1 PN1
SERT VSP. Typische, gutproportionierte Hündin, korrekt Kopfform, femininer Ausdruck, trockerner Hals, gute
Rückenlinie, tiefe Brust, sehr gut gewinkelt, gutes Haarkleid, gutes Rutenspiel, flottes freies Gangwerk. Turku
KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. 15 months old female, very typical with correct
head, eyes and ears, good proportions, body and bone, very good coat, good angulations in front and back,
good tailset, very good moving. Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos, Unkari JUN ERI 1 PN1 SERT ROP RYP4.

Very beautiful female, attractive movement, typical head, correct bite, beautiful eyes and ears, gentle neck,
excellent topline, perfect fore and hindquarters, on front a little white spot, beautiful coat, excellent roaming.
Joensuu KV 16.8. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Laadukas, oikean mallinen,
miellyttävästi käyttäytyvä ja esiintyvä, hyvä voima päässä, kulmakaaret saisivat olla selvemmät, hyvä suhde
kallon ja kuonon kesken, tarpeeksi eturintaa, erittäin hyvä rintakehä, erinomainen karvan laatu ja trimmaus,
hyvin reipas liikkuja, kantaa itsensä kauniisti, erinomainen hännän käyttö. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös,
Unkari JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Elegante junge Hündin mit schooner typischer Kopf, gut proportioniert
Gebaut, korrekte Winkelungen Vorne und Hinter, eleganter Haarkleid, gute Präsentation, schöne Bewegung.
Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. 15 months old, very balanced female,
compact and typy, well ribbed, strong hindquarters, good tight feet, excellent chest, good neck, soft expression,
moves very well with drive coming and going. Tervakoski KV 30.8. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 PN1 SERT
CACIB ROP. Erinomainen tyyppi, kauniissa näyttelykunnossa esitetty feminiininen narttu, sievä pää, hyvä kaula
ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen runko, liikkuu hyvällä askeleella. Porvoo KR 12.9. Tomasz
Borkowski, Puola JUN ERI 1 PN3 VASERT. Bitch of excellent type, lovely head, well developed in front, good
angulations, moves very well but topline could be better. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN
ERI 1 PN1 SERT VSP. Good size and format, excellent bone, beautiful feminine head in proportion to the body
with a strong and deep muzzle, correct eyes and ears, nice neck, excellent topline, tailset and carriage, well
developed chest, very good quarters, angulations and movement, correct coat, colour and temperament.
Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN ERI 2 PN2 SERT. Pretty black bitch, tends to lean back
loose her shoulderline, well angulated front and rear, well filled all the way through, good topline, moved soundly
and happily; in the best bitch class this one had improved herself over the class winner who was lagging.
Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia NUO ERI 2. Lovely type, excellent expression, enough long in
the neck, excellent chest and brisket, excellent coat, well angulated, lovely movement. Turku KV 29.11. Marion
Spavin, Iso-Britannia NUO ERI 1 PN3 VASERT. Lovely shaped feminine head, nice eye and ears, good front
and feet, good reach of neck, nice topline, good bend of stifle, moved well. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby,
Iso-Britannia NUO ERI 1. Top quality bitch, lovely head and expression, very stylish on the move, good
proportions, beautiful presentation, long neck, good forechest, excellent ribbing, very good quarters, overall
excellent example of the breed. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia NUO ERI 1 VASERT. Quality
bitch of excellent type, lovely feminine head with kind eye and expression, very clean over the neck and
shoulders, well developed forechest for her age, short deep body with excellent spring of rib, correct topline and
tailset, best of quarters with well developed second legs, very sound on the move with great reach and drive,
presented in immaculate condition.
Taipumuskokeet: Kouvola 6.9. Veli Nurminen SPA 0.
FENBROOK BURNING LOVE 20366/08 s.26.2.2008 i. Se Mva Quettadene Lancelot e. Fin & Ee Mva Manaca’s
Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN EH. Correctly sized bitch, good body proportions,
head very strong with correct muzzle to skull proportions, earset correct, front angulation correct, coat correct,
good topline and tailset, movement a little restricted in hindquarters. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, IsoBritannia NUO H. Black and tan bitch, nice head, plenty of substance, would like shoulders laid back a little
which would give more length of neck, moved ok.
FENBROOK LAOGHAIRE 16333/09 s.25.1.2009 i. Tajmahal I Have A Dream e. C.I.B Fin & Lt Mva Fenbrook
Brianna kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka PEN 1 KP ROP-pentu. Young puppy, very nice
temperament with a typical wagging tail, correct head and expression, correct neck, would prefer slightly
stronger topline, especially in movement, correct tail and quarters. Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, IsoBritannia PEN. A square shaped black female, quite compact, lovely head and expression, moderate length of
neck, would like a firmer topline which is a series of graceful curves to the tailset, nice spring of ribs, shortish
loin, moderate hind angulation, moving quite well.
FENBROOK MOON FLOWER 25439/09 s.8.4.2009 i. Gb Sh Ch Lindridge Moon Catcher e. Fenbrook Vital
Xcuse kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 4 KP. 7 months old excellent puppy which I
really like, very good outline, everything blends together, well chiselled head, good length and depth to muzzle,
beautiful arch to neck, level topline, super spring of ribs, well constructed, would like a little more width of second
thigh but she is a real baby, she does produce good drive and reach at times. Tampere RN 6.12. Juha Kares
PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin kauniin mallinen, lupaava feminiininen narttu, kaunis kallo-osa, kauniit silmät,
hyvä kaula, aivan erinomainen rintakehä, hyvä luusto, erinomainen karvan laatu, sopusuhtaisesti kulmautunut
takaosa, liikkuu kauniisti, koira kantaa itsensä hyvin, todella puhutteleva pentu.
FENBROOK SAY NO MORE 20365/08 s.26.2.2008 i. Se Mva Quettadene Lancelot e. Fin & Ee Mva Manaca’s
Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi JUN ERI 1 PN4 SERT. Feminiininen narttu jonka kaula voisi olla
pidempi, hyvä säkä ja ylälinja, hyvät kulmaukset, hyvä pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä rintakehä, kapea reisi, hieman lyhyt lantio, sujuvat liikkeet. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN ERI 2.
Correctly sized god bitch with correct body proportions, expressive head, correct muzzle to skull ratio, earset
correct, very good upper arm and shoulder angulation, correct topline and tailset, coat is good, movement is

flowing and correct. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia NUO ERI 1 PN2 VASERT CACIB. Good size
and format, excellent head in proportion to the body, very soft expression, wide and deep underjaw, thick lips,
correct eyes and ears, very good topline, tailset and carriage, well developed chest and forechest, very good
quarters and angulations, good bone, sound movement, correct coat, colour and temperament. Hyvinkää ER
25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Nice red bitch, good type, pretty head, short compact body,
good straight legs, neat feet, deep body, short coupled, moved with style.
Taipumuskokeet: Espoo 23.8. Liisa Pajala SPA 1.
FENBROOK THAT'S MY GIRL 23537/04 s.6.4.2004 i. C.I.B Fin & Es & Ee & Lu & Lv & Lt & Pt & It Mva LtV-04
Shavian Hey Presto e. Margate Up For Sure kasv. Taava Nevapuro
Metsästyskokeet: Laitila 13.9. Esko Tähtinen AVO - (0 pist).
FINEMOON FAITH FULL LOVE 47791/05 s.19.6.2005 i. C.I.B Fin & Ee Mva Raccoon’s The Wonderboy e.
C.I.B Fin & Lt Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia KÄY ERI 1. Correct type and proportions, enough parallel lines of
head, muzzle straight enough, a bit loose skin on neck, straight enough topline, excellent volyme of body,
correctly angulated, moves ok, enough temperament. Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso KÄY ERI 1 PN3 VASERT.
Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla hyvä pää, oikea purenta, riittävä kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät,
eturinta voisi olla hieman parempi, hyvä runko, sopivat kulmaukset, säkä voisi olla hieman korkeampi, liikkuu
hyvällä askeleella, hyvä luonne. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko KÄY EVA. Vankka, erittäin hyvän tyyppinen narttu,
kaunis pää, tummat silmät, hyvä tiivis runko, hieman pysty lapa, hyvä olkavarsi, hieman kapea edestä, hyvin
kulmautunut takaosa, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivuliikkeitä ei voi arvostella kun koira ontui vasenta takajalkaa. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä KÄY EH 2. Excellent type female with volume, compact
body, clean excellent head, needs better coat, she needs more balance in the movement. Hamina KR 17.5.
Denis Kuzelj, Slovenia KÄY ERI 1. Correct type and size, very nice head and beautiful body, correct eyes, ears
and bite, strong angulations, deep chest, the front legs are not enough parallel, also not in the movement.
Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta KÄY H. Mittasuhteiltaan oikea, vankka narttu joka olisi edukseen
tiiviimmässä kunnossa, hieman lyhytlinjainen pää, hyvä ilme, kaula saisi olla pidempi ja lavat viistommat, hyvä
tilava rintakehä, hieman lyhyt lantio, hyvät takakulmaukset, oikea turkin laatu, liikkuu edestä hieman jäykästi ja
leveästi, takaa hyvin. Kihniö RN 25.7. Harry Tast KÄY ERI 1 PN2 SERT. Iloisesti esiintyvä vankkarunkoinen ja
vahvaluustoinen narttu, kaunislinjainen pitkä pää, tyylikäs kaula, niukassa kesäturkissa, liikkeessä hyvä työntö
takaa mutta edessä kyynärpäät sidotut. Mustasaari 15.8. Marjo Jaakkola KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen,
hyvä pää ja kaula, hieman etuasentoiset lavat, riittävä eturinta joka voisi olla selvempi, sopiva luusto, kohtalaisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvä luonne. Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa Heikkinen
KÄY H. Hieman pitkärunkoinen vahvaluustoien narttu, pää saisi olla pitempi ja otsapenger selvempi, lyhyt kaula,
etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, vankka runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, edestä
löysästi, erinomainen luonne. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari KÄY ERI 2. Gut proportionierte Hündin,
der Kopf könnte noch etwas mehr eleganter und rassetypischer sein, etwas loser Vorderstand, gute
Temperament und Präsentation und Bewegung, im Bewegung wirft etwas die Vorderläufe. Valkeala RN 8.11.
Matti Luoso KÄY EH 3. Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvät pään linjat ja pituus, oikea purenta, hyvä
kaula, samoin luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset, turhan alhainen hännän kiinnitys,
ylälinjan tulisi olla liikkeessä laskevampi, liikkuu hieman ahtaasti edestä, hyvin sivulta, hyvä karvan laatu, hyvä
käytös. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia KÄY EH 3. Nice shaped head, would like cleaner eye, a
little narrow chest, straight legs, nice neck and topline, good shaped quarters, coat not at its best, moved well.
Tampere RN 6.12. Juha Kares KÄY ERI 1. Erittäin kaunis narttu jolla sievä pää, kauniit silmät, hyvä kaula, hyvä
rintakehä, hyvä pitkä lantio, leveä reisi, valitettavasti karvan laatu kovin pehmeä ja villava ja sitä voisi olla
enemmän, koira on parhaimmillaan liikkeessä, liikkeessä on mittaa ja ryhtiä, koiran tasapainoisten liikkeiden
ansiosta katson karvan laatua läpi sormien.
FINEMOON WORLDWIDE LOVE C.I.B Fin & Lt Mva 29876/99 s.8.5.1999 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon
Unlimited e. Finemoon Light Cream kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia VET EH 3. Good shaped head, would like better eye,
nice front and feet, good reach of neck, good outline, moved well.
FINNSTONE'S ETERNITY 14893/05 s.29.12.2004 i. Isbahan's Luxury Look e. Merazure Perfect Dream kasv.
Pia Heikkinen
Jäljestämiskokeet: Ristijärvi 11.7. Pasi Kemppainen AVO 3 (25 pist).
FINNSTONE'S FOREVER YOURS 42017/05 s.30.5.2005 i. Fin & Ee Mva BaltV-03 Claramand For Sure e.
Finnstone's Black Velvet kasv. Pia Heikkinen
Näyttelyt: Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO ERI 2. Elegante Hündin mit gute Knochen, gut
proportioniert Gebaut, apfelformiger Kopf, korrekte Winkelungen Vorne und Hinten, gute obere und untere Linie,
gute Präsentation, gute Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti AVO ERI 3. 4 years old female,
soft expression, nice dark eyes, balanced head, good bite, good chest, straight front, good tight feet, good rear
angulation, should have more selfconfidence, good drive coming and going. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso
AVO H. Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, pään linjat voisivat olla yhtenäisemmät ja kuono-osa vahvempi,
oikea purenta, hyvät silmät, lyhyt vahva kaula, hyvä luusto ja käpälät, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa,
pehmeä selkä, hieman suora olkavarsi, polvikulmaus voisi olla parempi, pehmeä selkä, saisi esiintyä iloisemmin.

FINNSTONE'S GENTLE TOUCH 38928/06 s.10.4.2006 i. Isbahan's Luxury Look e. Margate Take Your Pick
kasv. Pia Heikkinen
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO EH. Very good proportions, too small
head for this body, little bit sloped croup and arched topline on movement and on standing, character should be
better, she is shy. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila AVO ERI. Kaunis narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä pää saisi
olla näyttävämpi, hyvä kaula, hieman suora edestä, hyvä runko ja takaosa, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin
mutta saisi esiintyä iloisemmin. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso AVO H. Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu,
hyvät pään linjat, sopiva pituus, oikea purenta, tummat silmät, lyhyt kaula, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja
runko, saisi olla paremmin kulmautunut niin edestä kuin takaa, ylälinja voisi olla hieman laskevampi, liikkuu
melko hyvin, melko hyvä karvan laatu, turkki voisi olla viimeistellympi, voisi käyttäytyä iloisemmin.
FLASHDANCE BETTY BOOP Se Mva Se Jva S54274/2003 s.13.8.2003 i. Se(n) Mva Powerscourt Pied Piper
e. Backhills Esther Williams kasv. Susanne Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro VAL ERI 2. Strong bitch, full of quality, could be more feminine,
excellent shape of head, well set ears, excellent neck, a bit long in topline, well balanced angulations, deep
chest and excellent body, very good coat quality, lovely temperament, moves a bit close behind and wide in
front, excellent movement from the side but a bit soft topline, well presented.
FLASHDANCE DAZZLING FLOWER Se Jva S23219/2007 s.16.2.2007 i. Strandmarkens Spirit Of Life e. Se(n)
Mva Backhills Harmony And Peace kasv. Susanne Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro AVO ERI 2. Strong bitch, over middle size, still feminine, lovely head
and expression, very nice neck and topline, correct tailset, could be more angulated in front, enough in rear,
deep chest, excellent body and coat quality, she moves well from all sides, front step could be longer, lovely
temperament and nice presentation.
FLYERS ALL RIGHT 30135/01 s.19.5.2001 i. PMV-99 Flyers You Know e. Usemade Oh It's Me kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 1 PN3. Correct type and proportions, nice head and
expression, bit loose skin on neck, correct topline, broad body, ribcage long enough, correctly angulated,
movement correct enough, nice temperament. Hyvinkää ER 25.10. Pierluigi Buratti, Italia VET ERI 4.
Femminile espressione tipica, di buona proporzioni, corretto rapoorto cranio dacciale, dentatura e pigmentazione
corretto, buon occhio, collo sufficiante, dorsale e rene muscollosi e di giuste proporzioni, vorrei un posteriore piu
angolato, movimento sciolto, molto bene la coda. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia VET ERI 1
VSP-VET. Quality head, good eye and ears, excellent front and bone, good neck and outline, nice quarters,
good tailset, very sound active mover.
FLYERS HARD ROCK ANGEL 41947/06 s.30.3.2006 i. Est JMva Flyers Proud To Be Me e. Flyers Soul Sister
kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska AVO EH 4. 3 years old black bitch of very good
quality, excellent feminine head, sweetest expression, nice neck, quite straight shoulder, acceptable forechest,
very nice outline, excellent body, short and cobby, a little short croup, nice knee and hock angulation, very short
step in front, needs more drive, a little paddling in front, excellent coat condition, very well presented. Hyvinkää
ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO EH 4. Black bitch, good depth of muzzle, low earset, compact,
well boned, good width all the way through, would like a better layback of shoulder to give her more neck, good
type, very good shoulders, moved happily. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia AVO ERI. Nice type,
good feminine head, nice eye and earset, excellent front, good reach of neck, well bodied, good shaped
quarters, sound active mover. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI. Lovely head and
expression, excellent presentation, excellent character, a little straight in shoulder, a little short in upper arm,
good proportions, very good quarters, good bone and feet, short hocks. Helsinki KV 13.12. David Shields, IsoBritannia AVO ERI. Very feminine bitch, very well balanced throughout, lovely head and expression, very clean
over the neck and shoulders, well developed forechest, short coupled with lovely spring of rib, good width of
hindquarters, with well developed second legs, moved very soundly with good reach and drive.
FLYERS I'M TAN ON FIRE 35935/06 s.21.4.2006 i. Flyers Tan Legacy e. Flyers Yes I'm Tan kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO ERI. Compact, good size and proportions,
excellent temperament in the ring, typical head, too little for her body, excellent volume in chest, deep colour, but
coat is not well.
FLYERS JUVENILE 17443/03 s.9.2.2003 i. Se(n) & No Mva Caperhill Missing Link e. Flyers Yo-Yo kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO EH. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman lyhyt
kaula ja etuasentoiset lavat, hyvä luusto, hyvä tiivis runko, turkki ei parhaassa kunnossa, hyvin kulmautunut
takaa, liikkuu melko hyvin. Pori KV 1.8. Hans Boelaars, Alankomaat AVO EH 4. Not really excellent breed
type, bit too straight in front and not enough spring of ribs, pleasing head, dark eye, long lowset ear, correct bite,
slightly wavy coat, ok behind, easy on the move. Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola AVO EH 4. Erittäin
hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä runko, sopiva luusto, kohtalaisesti kulmautunut,

eturinnan tulee vielä kehittyä, liikkuu ok joskin etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. Porvoo KR 12.9. Tomasz
Borkowski, Puola AVO EH. Nice, proportional, not well groomed with left eye inflammation, good chest, nice
topline, moderately angulated, nice efficient movement but going out from straight line, good body condition,
friendly with good pigmentation. Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara AVO EH 4. Mittasuhteiltaan hyvä,
sopivaluustoinen, varsin tiiviissä näyttelykunnossa esitetty narttu, toivoisin yhdensuuntaisemmat pään linjat ja
vähän lempeämmän ilmeen, tarpeeksi täytettä kuonossa, tarpeeksi kaulaa, hyvä rintakehä, raajojen erityisesti
edessä tulisi olla voimakkaammin kulmautuneet, pitäisi liikkua ulottuvammalla ja joustavammalla askeleella,
seistessään kaunis ja tyylikäs.
FLYERS KIND OF INDICA 45211/07 s.1.4.2007 i. Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 Corralet IndianSavage e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 1 PN2 SERT CACIB. Correct type and proportions,
nice head, long enough, straight topline, broad body, excellent angulations in front, ok behind, movement
correct, enough temperament. Lahia RN 21.2. Saija Juutilainen NUO ERI 1 PN4. 22 kk, kaunislinjainen hyväluustoinen ja hyvärunkoinen nuori narttu jolla hyvin kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, huulet ja korvat, eturinta
saa vielä kehittyä, muuten hyvät kulmaukset ja käpälät, erinomainen karvan laatu, kaunis sivuaskel, etuliikkeet
saavat vakiintua, oikea luonne. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti NUO ERI 3. Correctly sized gold
bitch with correct body proportions, head has correct muzzle to skull ratio, earset correct, front angulation good,
coat correct, topline and tailset correct, shows clean movement coming and going. Tampere ER 17.5. Mikael
Tranholm, Tanska AVO ERI 2. 2 years old red bitch of excellent quality and very nice outline, feminine well
chiselled head, scissor bite, excellent neck, good shoulders, good forechest, excellent body proportions,
excellent croup and tailset, good angulations behind, excellent free mover, good drive, a little high in front,
excellent coat, well presented. Pori KV 1.8. Hans Boelaars, Alankomaat AVO ERI 1 PN1 SERT CACIB ROP.
Super in head and body and coat, also great on the move. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia
AVO EH. Golden of good proportions, well developed head with kind eyes, good bone, good length of upper
arm, correct rear angulation, stylish on the move, would like slightly better layback of shoulder. Turku KV 29.11.
Marion Spavin, Iso-Britannia AVO ERI 3. Good feminine head, well placed ears, good front and feet, good
bone, nice neck and shoulders, well balanced body, good quarters, sound happy mover.
FLYERS PRETTY TAN 59123/07 s.19.8.2007 i. Flyers I'Am A Tan Man e. Flyers Yes I'm Tan kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää ja
ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset, riittävä runko, hieman etuasentoiset lavat, kaipaa hieman kehätottumusta, voisi nostaa häntäänsä enemmän liikkeessä.
FLYERS PRICILLA ME 30000/00 s.17.5.2000 i. Roamer's Tan Toffe e. Usemade Oh It's Me kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki VET EH 1. Ilmeikäs pää, hyvässä kunnossa esitetty 9-vuotias
veteraaninarttu, tyylikäs pitkä kaula, rintakehä voisi olla vaikuttavampi, hyvin kulmautuneet raajat mutta käpälät
saisivat olla korkeammat, käyttäytyy iän suomalla arvokkuudella, hyvät liikkeet sivusta katsottuna. Hyvinkää ER
25.10. Pierluigi Buratti, Italia VET ERI. Femminile di buona taglia, espressione tipica, bene l'orecchio per
posizione, forma e colore, bene il collo, la dorsale potrebbe essere piu rettilinea, torace sufficiente, il movimento
lateralo potrebbe essere piu vantaggioso, posteriore un po cagnolo, mantello non in perfetie condizioni.
FLYERS VALENSIA 52769/08 s.7.6.2008 i. Fi & Lv Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. Flyers All Right kasv.
Paula Saarinen
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen PEN 1 KP ROP-pentu. 8 kk, kaunislinjainen hyvärunkoinen pentu
jolla hyvin kaunis pää ja ilme, hyvät huulet, korvat ja purenta, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvät
vahvat takakulmaukset ja tiiviit käpälät, mukava luonne, hyvä karvapeite, vielä kovin leikkisät liikkeet mutta
askelpituus on oikea.
FLYERS XTRA BLACK 59897/08 s.25.8.2008 i. Kristala Cockwave's Fast Mover e. Flyers Flyers Call Me
Hooligan kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska PEN 1 KP. 8 months old bitch of very good quality,
feminine well chiselled head, scissor bite, could be a little more up in front legs, good shoulder, good forechest,
well developed body, a little sloping and long in the loin, excellent hind angulations, happy free mover, covers
ground well, well presented.
FLYERS XTRA TAN-NING 41890/00 s.8.10.2000 i. Fin & Lv & Ee Mva Amberway Expectation e. Flyers Nice
Tan-Ning kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET H. Kookas, hieman urosmainen veteraaninarttu,
ikäisekseen hyvässä reippaassa kunnossa, vahva pää, hyvä kaula, etuasentoiset lavat, vahva luusto, hyvä
runko, lanneosa aavistuksen pitkä, liikkeissään hieman takakorkea, iloinen luonne, liikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Pori KV 1.8. Hans Boelaars, Alankomaat VET EH 2. Attractive black and tan veteran, slightly
wavy coat, up to maximum size, pleasing head, long lowset ear, nice dark eye, correct bite, missing some teeth,
front and rear in harmony, moves easily but shows going up topline. Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola VET
EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen feminiininen narttu, seistessä hyvä ylälinja, hyvä kaula, sopiva runko, riittävät
kulmaukset, oikeat rungon mittasuhteet, liikkuu ok. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola VET EH 2.

Rather heavy, a little higher in rear than in front, good head, missing few incisors, in good condition, heavy
movement, twisty and not on a straight line, would prefer a better coat condition, friendly with nice pigmentation.
Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara VET EH 1. Hyvät mittasuhteet omaava, sopivan lihaksikas, jäntevärunkoinen narttu, pää on jo hiukan kuivunut, otsapenger voisi olla selvempi, tyypillinen silmien väri, hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, reipas esiintyjä, keskipitkä askellus,
ylälinja antaa jo periksi liikkeessä, vähän sidottu taka-askel, reipas ja hyvässä kunnossa.
FLYERS YOGA MASTER 59893/08 s.25.11.2008 i. Flyers Tan Legacy e. Ee JMva Flyers Knapweed kasv.
Paula Saarinen
Näyttelyt: Pori KV 1.8. Hans Boelaars, Alankomaat PEN 1 KP ROP-pentu. First class puppy, plenty of
substance, black shiny silky coat, excellent head, eyes a little small, perfect bite, long well arched neck, good
front, good ribcage, well angulated rear, good tailset, moves well.
FREEWATER'S DUCK HUNTER 21557/08 s.25.3.2008 i. Fin Mva Breeze Party Animal e. Breeze Finally Sylvia
kasv. Sirpa Tughan
Näyttelyt: Mäntyharju KR 8.8. Pirkko Konttinen JUN ERI 2 PN2 VASERT. Erinomainen pää, hyvä kaula,
ylälinja ja takakulmaukset, hyvä turkki, liikkuu hyvin silloin kun haluaa.
FROSTY MORNING’S ADELINE 22548/04 s.27.3.2004 i. C.I.B Fin & Es & Ee & Lu & Lv & Lt & Pt & It Mva LtV04 Shavian Hey Presto e. Fin & Ee Mva EuVV-06 Frosty Morning’s Thalassa kasv. Nina Menna ja Jutta
Kaartinen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, riittävä kaula,
hieman etuasentoiset lavat, hyvä luusto, hyvä tiivis lyhyt runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvä luonne, liikkuu
hyvin. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie AVO ERI 2 PN4. Erittäin hyvän tyyppinen, iloisesti esiintyvä, kuono
voisi olla hieman voimakkaampi ja pidempi, hyvä kaula, ylälinja ja häntä, hieman niukat etukulmaukset, hyvät
takakulmaukset, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti AVO
EH 4. 5 years old, sharp type, feminine head with length of muzzle, dark eyes, good reach of neck, well laid
shoulder, good bone and strong topline, good coat texture, good rear angulation, moves good. Vantaa 6.9.
Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 4. Correct head, would prefer slightly longer ears and a little bit more lips,
correct neck, body and tailset, would prefer better tail carriage in movement, correct quarters, nice movement
and temperament. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY EH 2. Pretty headed red, nicely
made all through, good bone and muscle, moved well, carrying excess weight on shoulder, spoiling topline.
FROSTY MORNING’S APOLLINE 27341/07 s.13.3.2007 i. MV-03 Travis Gossip Starts Here e. Frosty
Morning’s Adeline kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen
Näyttelyt: Hämeenlinna KR 27.6. Anne Livo Buvik, Norja AVO H. God typ, sött feminint huvud med gott
uttryck, mycket bra hals, för framskjuten skulder och något för rak överarm, utmärkt bröstkorg, mycket bra
benstomme, något platta tassar, aningen knappt vinklad bak och för sluttande kors, rör sig med något för kort
steg, utmärkt päls och färg, utmärkt temperament. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI. Correct
head but would prefer longer ears, correct neck, body and tailset but would prefer better tail carriage in
movement, correct quarters, would like more stable hind movements, nice temperament. Porvoo KR 12.9.
Tomasz Borkowski, Puola AVO EH. Medium size, very feminine, rather compact, moderate angulated, toeing
out in front, good spacy chest, narrow in front and rear, would prefer more efficient movement with longer steps
and more energy, nice condition, good pigmentation.
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 Kaartinen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO H. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman lyhyt
kaula ja etuasentoiset lavat, riittävä luusto, turhan kapea edestä, mikä näkyy liikkeessä, hyvä tiivis runko, hyvin
kulmautunut takaa, hieman matala hännän kiinnitys, hyvä turkki, liikkuu hyvin takaa, hyvä luonne.
FROSTY MORNING’S MARLENE 20450/09 s.17.2.2009 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva
RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Frosty Morning’s Arnamentia kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 2 KP. Feminine black bitch, correct
dimensions, very nice head shape, very good arch to neck, pleasing shoulders, quite good bone but would like
better feet, level topline, tailset a little on the low side, moderate hind angulation, shortish hocks, covers the
ground well. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Lovely head and expression with good
dark eye, very clean over the neck and shoulders, good front with pleasing depth of chest for her age, well
sprung ribs, nicely rounded quarters with good bend of stifle, moved well, just lacking coat today.
FROSTY MORNING’S NIOBE 19961/05 s.21.2.2005 i. No & Se(n) Mva Travis Able And Willing e. Frosty
Morning’s Ninetta kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KÄY EH. Hyvä tyyppi ja koko, hieman etuasentoiset
lavat, lyhyt kaula, vahva lyhyt runko, hyvä luusto, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, aavistuksen
matala hännän kiinnitys, hyvä turkki, liikkuu hyvin.
FROZEN ALREADY PRECIOUS 27603/09 s.1.6.2009 i. Breeze Wisconsin e. A One's Nil Satis Nisi Optimum
kasv. Elina Laurén

Näyttelyt: Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia PEN 1. Nice feminine head, good eye, well placed
ears, nice front and feet, good reach of neck, needs to grow on and needs more body, moved well.
GALLINAGOS UPTOWN GIRL JR78036KS s.20.4.2008 i. Gallinagos Smooth Operator e. C.I.B Meden Agan
Gallinagos Vote For Gallinagos kasv. Bobana ja Dusko Piljevic, Serbia
Näyttelyt: Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia JUN EH 2. 1 year, very feminine in type, head could be
better moulded, short neck, good topline, good tailset, well angulated behind, straight in forehand, breast must
become deeper, good bones, very narrow behind, good tail action.
GOLDBIRD’S ANCELIQUE 43054/04 s.6.8.2004 i. Backhills Just For You e. C.I.B Fin & Ee Mva JV-01 V-01
Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta KÄY ERI 1. Kräftiger Typ, schöner Haarteksture,
kräftige Vorbrust, Behang korrekt, Rücken gerade, sehr gut bemuskelt, Winkelungen und Front vorzüglich,
Bewegung frei, gutes Wesen. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KÄY ERI 2. Hyvä tyyppi ja koko,
kaunis pää, riittävä kaula, esitetään turhan pulskassa kunnossa, hyvä luusto, vahva runko, hyvä ylälinja, kaunis
turkki, hyvä luonne, liikkuu hyvin mutta hyllyy matkalla. Hämeenlinna 27.6. Anne Livo Buvik, Norja KÄY ERI 1
PN1 SERT VSP. Utmärkt typ, feminint huvud, mycket bra hals och skulder, aningen steel överarm, utmärkta
proportioner, mycket god benstomme, välvinklad baksdel, välutvecklad bröstkorg, rör sig med parallella och
effektiva steg, pälsen kunde vara i bättre kondition, utmärkt temperament. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, IsoBritannia KÄY ERI 2. Pleasing type, a little strong in head, good outline, carrying a little excess weight over
shoulder, well ribbed body, good angulation, lovely temperament, moves soundly. Hyvinkää KR 5.7. Filip
Johnsson, Ruotsi KÄY ERI 1 PN3 VASERT. Feminint huvud med trevligt uttryck, utmärkt hals och rygglinje,
välvinklad, välutvecklad kropp, något platta tassar, ej i bästa päls, utmärkta rörelser. Karjaa KR 12.7. Juha
Kares AVO ERI 3. Mittasuhteiltaan ja kooltaan laadukas narttu, hyvä pää, kallo ei saa olla tämän voimakkaampi,
hyvä kaula, löysää kaulanahkaa, hyvä rintakehä ja luusto, hyvä häntä, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa,
liikkeessä tahtoo hieman keinua ja voisi olla hieman tiiviimmässä laihemmassa kunnossa, hyvä turkki. Helsinki
KR 25.7. Soile Bister KÄY EH 1. Tukevassa kunnossa oleva vahva hyvä narttu joka ei parhaassa
näyttelykunnossa, runsasnahkainen vahvakalloinen pää, toivoisin paremman ilmeen, kaula saisi olla jalompi,
hyvät kulmaukset ja rungon muoto, hyvä karvan laatu, hyvä hännän asento, liikkuu hyvin, ensiluokkainen luonne,
seistessä parempi. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO H. Black and white ticked bitch, in
soft condition, carrying a bit too much white, a bit of the large size for me, moves soundly, good temperament.
Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI. Handsome bitch, very sound, very workman like
movement, wonderful character, very good front assembly, very good bone and feet, very good quarters with
short hocks, a little thick in neck, a little long in back with a slightly soft topline. Helsinki KV 13.12. David
Shields, Iso-Britannia AVO EH. Bitch of excellent substance throughout, balanced head with good depth of
muzzle, well set ears, good depth of chest with plenty of heartroom, well sprung ribs, good width of quarters,
happy and sound mover, on the day is carrying a little too much weight under neck and shoulders.
GOLDBIRD’S ANEMONE ABLOOM 43053/04 s.6.8.2004 i. Backhills Just For You e. C.I.B Fin & Ee Mva JV-01
V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Luonnetestit: Orimattila 4.4. Sami Heikkilä ja Mikael Laine 0 pist. Koe keskeytetty: toimintakyky.
GOLDBIRD’S AVALANCE Fin Mva 43056/04 s.6.8.2004 i. Backhills Just For You e. C.I.B Fin & Ee Mva JV-01
V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden VAL EH 3. Mittasuhteiltaan oikea narttu jolla oikeat pään linjat
mutta turhan voimakas otsapenger ja kuono-osa voisi olla pidempi, hyvä kaula, riittävä luusto, hyvin kulmautunut
etuosa, tilava runko, saisi olla paremmin kulmautunut takaa, korkea kinner, hieman luisu lantio, liikkuu riittävällä
askelmitalla, riittävä turkki joka ei parhaassa kunnossaan, iloinen luonne.
GOLDBIRD’S BLUE BONITA 47365/05 s.10.9.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. C.I.B Fin & Ee
Mva JV-01 V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi KÄY EVA. Hieman tuhdissa kunnossa tänään esitetty narttu jolla hyvä
pää, oikea purenta, kaula voisi olla jalompi, hieman lyhyt lantio, alhainen hännän kiinnitys, erinomainen hännän
kiinnitys, ahtaat etuliikkeet, valitettavasti koira ontuu vasenta takajalkaansa josta palkintosija.
GOLDBIRD’S BRILLIANT GIRL 47363/05 s.10.9.2005 i. C.I:B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. C.I.B Fin &
Ee Mva JV-01 V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia KÄY ERI 2. Excellent type and size, correct head with
excellent eyes, ears and bite, very strong in body with deep chest, excellent angulation, nice temperament,
correct movement. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta AVO ERI 2. Harmonischer Typ, sehr schöner
Kopf, korrekte Behang, dunkles Auge, schöne Hals-Rückenlinie, sehr gutes Haarkleid, korrekte Vorbrust, sehr
gut bemuskelt, Winkelungen vorzüglich, in der Bewegung köntte Elbogen etwas besser anliegen, gutes Wesen.
Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO EH. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja ilme, lyhyt kaula, sopusuhtainen luusto, hyvä tiivis runko mutta esitetään turhan pulskassa kunnossa, hyvä turkki, hyvin kulmautunut,
liikkuu hieman leveästi edestä, hyvin takaa, hyvä luonne. Hämeenlinna KR 27.6. Anne Livo Buvik, Norja AVO
EH 2. Mycket god typ, sött feminint huvud, något för kort hals och framskjuten skulder, något för 'barrel' formed
bröstkorg, välvinklad baksdel, rör sig mycket brett, sett fram och bakifrån, rör sig annars med gott steglängd, god
päls, utmärkt temperament. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia AVO ERI 2. Good type, nice head

shape, just lacking stop, balanced outline, a little excess weight over shoulder which affects her movement, good
ribs, pleasing hindquarters, nice coat. Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi AVO EH 4. Feminint huvud
med trevligt uttryck, tillräcklig hals, bra rygglinje, tillräckliga vinklar fram, välutvecklad kropp, utmärkta vinklar
bak, passande benstomme, bra rörelser, visas i väl högt hull. Helsinki KR 25.7. Soile Bister AVO EH 3. Erittäin
hyvän tyyppinen tukevassa kunnossa oleva vahva narttu, toivoisin hieman paremman pään profiilin, ilme voisi
olla parempi, toivoisin pitemmän ja jalomman kaulan, varsin hyvät kulmaukset edessä ja takaa, hieman ulkokierteiset etukäpälät, kaunis karva ja väri, liikkuu riittävällä askeleella mutta hieman löysä edestä. Vantaa KR
6.9. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 2. Nice female, correct head, would prefer slightly longer ears, correct
neck, body, tail and quarters, nice movements and temperament. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, IsoBritannia KÄY H. Black and white bitch, strong head, well proportioned, carrying too much weight and loose
skin on shoulder which spoiled outline, moved soundly. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia
KÄY ERI 2. Handsome bitch, very good quarters, shows a little bit over-weight, excellent character, really good
front assembly but a little wide movement, excellent outline, good proportions, not exhibiting herself to
advantage, however very good profile movement. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia KÄY EH 4.
Good size of bitch with pleasing bone and substance, feminine head with kind eye and soft expression, good
depth of chest, excellent spring of rib, well rounded quarters, moved well, on the day she is carrying too much
weight over shoulders.
GOLDBIRD’S BUTTERFLY GIRL 47362/05 s.10.9.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. C.I.B Fin
& Ee Mva JV-01 V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden AVO EH. 3-vuotias pikkunarttu, oikealinjainen pää, hieman
lyhyt kuono-osa joka voisi olla täyteläisempi, riittävä kaula, hieman pyöristyvä lanne, tasapainoiset kulmaukset,
riittävä runko, voisi liikkua tehokkaammin, kaunis turkki, hyvä luonne. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia
AVO ERI 4. Correct type and size, correctly formed head, with short compact body, very nice temperament,
excellent angulation, would need more ring training, excellent bite, ears, eyes and coat texture, movement
excellent. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO EH. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman lyhyt
kaula, etuasentoiset lavat, lyhyt tiivis runko, hyvin kulmautunut takaa, kevyehkö luusto, hyvä ylälinja, iloinen
luonne, liikkuu takaa hyvin, edestä leveästi, hyvä turkki. Hämeenlinna KR 27.6. Anne Livo Buvik, Norja AVO
EH 1. Mycket god typ, feminint huvud som kunde vara något kraftigare, bra hals och skulder, tillräcklig
benstomme, välutvecklad bröstkorg med gott förbröst, välvinklad baksdel, aningen lågställd helhet, rör sig med
gott steg med något brett sett fram, bra päls och temperament. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia
AVO EH. Ok type, a little plain in head, would prefer better shoulder, good topline, nice angulation, a little
unbalanced in body, would prefer more length of leg, moved ok, lovely temperament. Helsinki KR 25.7. Soile
Bister AVO H. Hyväluustoinen ja hyvärunkoinen feminiininen narttu jolle toivoisin tyylikkäämmän ylälinjan, pää
saisi olla pidempi ja ilme parempi, ulkokierteiset etukäpälät, turhan pystyt lavat ja kaula saisi olla pidempi, hyvät
takaraajat, erinomainen karva, väri ja luonne, hyväasentoinen häntä, liikkuu turhan löysästi edestä. Vantaa KR
6.9. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 1. Correct head, would prefer slightly longer ears, correct neck, body, tail
and quarters, nice movement and temperament. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO EH.
Nice type, black and white bitch, would prefer a little more bone, very nice head, dark expressive eyes, lovely
temperament. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI. Very cockery in type, feminine,
excellent presentation, very strong correct hind movement, slightly wide in front, super character, excellent
profile movement, good proportions, cobby with good ribs, true cocker type.
GOLDBIRD’S CHRYSTAL 45616/06 s.6.8.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique
kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden AVO EH. Iloinen pikkunarttu joka voisi olla hieman lyhyempi
rungoltaan, oikealinjainen pää mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset
kulmaukset, toivoisin hieman enemmän luustoa ja raajoja, hyvä runko, tänään häntä kuljettaa koiraa eikä liikkeitä
ole helppo arvostella, kaunis turkki, hyvin esitetty, askelmitta voisi olla parempi. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj,
Slovenia AVO ERI 3 PN3 VASERT. Excellent type and size, very nice head and neck, excellent short topline,
excellent temperament, very deep chest, correct coat texture and movement. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell,
Iso-Britannia AVO ERI 3. Ok in type, a little plain in head, heavy and upright shoulder, well ribbed body, good
angulation, pleasing outline, moved soundly. Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi AVO ERI 2. Feminint
huvud, skulle önska ett något kraftigare nosparti, utmärkt hals och rygglinje, välvinklad, välutvecklad kropp,
utmärkta ben och tassar, utmärkta rörelser, ej i bästa päls för dagen, flott presenterad.
GOLDBIRD’S DIAMOND SURPRISE 59974/08 s.24.10.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e.
Goldbird’s Brilliant Girl kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 3. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, kaunis ilmeikäs
pää, riittävä luusto ja kulmaukset, erittäin kauniit sivuliikkeet, ihastuttava luonne. Hämeenlinna KR 27.6. Anne
Livo Buvik, Norja PEN 1 KP ROP-pentu. 8 månader, av utmärkt typ, feminint huvud med korrekt uttryck,
mycket goda proportioner och helhet, välvinklad fram och bak, aningen för sluttande kors och lågt ansatt svans,
rör sig med bra steg och rastypiska svansrörelser, mycket bra päls och temperament. Tuusula KR 4.7. John
Thirlwell, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Good type, a little strong in head for a female, pleasing neck
and shoulder, well ribbed body, good angulation, moves soundly, lovely temperament. Hyvinkää KR 5.7. Filip
Johnsson, Ruotsi PEN 1 KP ROP-pentu. Utmärkt typ, vackert feminint huvud med härligt uttryck, utmärkt hals
och rygglinje, utmärkta vinklar fram och bak, välutvecklad kropp för åldern, något lång i ländparti, utmärkta
rörelser. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. Nice young female, nice head,

correct neck, body, tailset, tail carriage, quarters and movement, nice temperament. Hyvinkää ER 25.10. Jean
Gilmour, Iso-Britannia JUN H. Blue roan, pretty head, well angulated rear end, moved happily, would like better
transition on withers. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN EH. A little strong in head, very
good character, large feet, straight in shoulder, a little straight in quarters, angulation of the croup a little severe,
excellent presentation, sound and stylish. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Good size
of bitch who gives a very pleasing outline, balanced head with good depth of muzzle, very clean neck and
shoulders, good depth of body for her age, well bent stifles, moves soundly, just needs to strengthen in hindquarters which should become with age.
GOLDBIRD’S EMERALD 21439/09 s.11.2.2009 i. Bleper's Takes Two To Tango e. Goldbird’s Ancelique kasv.
Sinikka Granström
Näyttelyt: Helsinki PN 24.7. Paula Valakari PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomaista tyyppiä oleva feminiininen
narttupentu, hyvin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja eturinta, hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut,
liikkuu ja esiintyy hyvin. Helsinki PN 9.8. Raisa Savander PEN 4 KP. Hyvin miellyttävä 6-kuukautinen,
miellyttävä pää, kauniit silmät, hyvä kuono-osa, hyvä niska ja kaula, hieman etusasentoinen lapa, hyvä runko,
hyvät polvet ja kintereet, hyvä häntä ja käpälät, liikkuu kauniisti, hyvä karvapeite. Hyvinkää ER 25.10. Chris
Bexon, Iso-Britannia PEN 4. Moderately sized particoloured bitch, strong level topline held on the move, she
has good driving hind action but lacks a little on forward reach, she has a balanced head shape with moderate
stop but looks a little on the small side compared to body, good width of chest, excellent bone, fairly good hindquarters, presentation could be slightly better. Helsinki PN 8.11. Eeva Anttinen PEN 1 KP ROP-pentu. Feminiininen, mittasuhteiltaan oikea, oikeailmeinen ja oikealinjainen pää jossa kuono saisi olla hieman pidempi,
kaunis niska ja ylälinja, täyteläinen rinta, hieman etuasentoiset lavat, muuten hyvin kulmautunut, hieman
pehmeä mutta oikealaatuinen karvapeite, vapaat hieman edestä lyhyet liikkeet. Helsinki KV 12.12. Michael
Gadsby, Iso-Britannia JUN EH. Beautiful head, superb character, a little overangulated behind, a little erratic in
the front on the move, a very nice bitch needing to harden in muscletone throughout, topline a little soft, lovely
type. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI. Very much of a baby but super type and very
well made throughout, best of heads with lovely eye and expression, excellent depth of chest for her age, good
legs and feet, short cobby body with lovely spring of rib, well rounded hindquarters, once she got herself
straightened out very sound with lovely reach and drive, very promising.
GOLDBIRD’S EVENING STAR 21441/09 s.11.2.2009 i. Bleper's Takes Two To Tango e. Goldbird’s Ancelique
kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Helsinki PN 9.8. Raisa Savander PEN. Hyvin herttainen 6-kuukautinen, kaunis pää, hyvä niska ja
kaula, hyvä etuosa, tilava rintakehä, kauniisti kulmautunut takaa, hyvät käpälät ja karvapeite, hyvä häntä.
GOLDBIRD’S EVERGREEN DREAM 21442/09 s.11.2.2009 i. Bleper's Takes Two To Tango e. Goldbird’s
Ancelique kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Helsinki PN 9.8. Raisa Savander PEN 3 KP. Miellyttävä 6-kuukautinen, kaunis pää, hyvät silmät ja
korvien asento, hyvä etuosa, hyvä raajaluusto, kauniisti kulmautunut takaa, hyvät käpälät ja häntä, mukavat
liikkeet, hyvä karvapeite.
GREAT ESCAPE BUT NOT FOR YOU 10841/07 s.21.11.2006 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv
Mva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s
Theodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KÄY H. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, riittävä kaula,
hieman etuasentoiset lavat, hyvin niukassa turkissa, riittävä luusto, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä
luonne, saisi liikkua yhdensuuntaisemmin.
GREAT ESCAPE SERIAL KISSER 56232/08 s.4.9.2008 i. Claramand Serious Black e. Great Escape But Not
For You kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN ERI 4. Very immature but of good type, nice
head, pleasing neck and shoulder, short compact well constructed body, just needing maturity in rib and coat,
moves soundly.
GREAT ESCAPE SWINGS WITH JAZZ 10840/07 s.21.11.2006 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv
Mva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s
Theodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY EH 3. Black bitch, well balanced head, would
like more height over the withers, good rear angulation, upper arm placement good, nice hindlegs, move
feathering would complete the picture, moved well.
Luonnetestit: Helsinki 27.6. Pirjo Ojala-Laine ja Auli Kiiminki 116 pist.
GREAT ESCAPE THE ONE Fi Mva BaltJV-06 40705/05 s.19.7.2005 i. C.I.B Fin & Ee & No Mva JV-04
Benchmark Poetry In Motion e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s Theodora kasv.
Riikka Kotanen
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 PN2 SERT. 3½-vuotias, miellyttävä kaunislinjainen
narttu, erittäin hyvässä kunnossa, hyvärunkoinen, kaunis pää ja ilme, hyvä purenta ja korvat, kaunis niskan
kaari, vahva lanneosa, kääntää hieman etukäpäliä ulospäin, hieman jyrkkä lantio, kaunis karvapeite, liikkuu

oikealla askelpituudella ja asenteella, edestä hieman löysästi. Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen KÄY EH 3.
Keskikokoinen narttu, feminiininen pää, hieman pysty lapa, eturinta saisi olla voimakkaampi, hyvä rungon pituus
ja takakulmaukset, kaunis turkki, esiintyy reippaasti, voisi liikkua ryhdikkäämmin. Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso
KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, pään linjat saisivat olla yhtenäisemmät, muuten hyvä pää, oikea
purenta, hyvä kaula, sopiva luusto, käpälät voisivat olla hieman vahvemmat ja eturinta selvempi, hieman kapea
runko, sopivat kulmaukset, leveät etuliikkeet, hyvä sivuaskel, säkä voisi olla näyttävämpi, hyvä luonne. Ruovesi
RN 13.4. Jukka Kuusisto KÄY ERI 1 PN4. Kauniisti esiintyvä blueroan-narttu, jalo pää, vahva selkä, hieman
kapea rintakehä, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin sivusta mutta turhan leveästi takaa, hyvälaatuinen
turkki. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PN2 SERT FI MVA. Lovely type, pretty head,
excellent legs and feet, good neck and shoulder, compact body, pleasing outline, adequate quarters, needs a
little more depth in coat, moves soundly.
Tottelevaisuuskokeet: Noormarkku 1.3. Hannele Pörsti ALO 1 (186 pist) KP TK1. Pori 26.4. Harri Laisi AVO 2
(144 pist). Pori 30.8. Mauri Pehkonen AVO 3 (126 pist). Pori 20.9. Markku Santamäki AVO 1 (176 pist).
Noormarkku 22.11. Ilkka Sten AVO 1 (180 pist) KP.
GREAT ESCAPE WORRYING KIND 60016/07 s.9.11.2007 i. Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. Great
Escape Dream Believer kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber NUO EH 3. Hyvä tyyppi ja koko, hieman matalaraajainen, hyvä pää ja kaula, riittävät kulmaukset, hyvä tiivis runko, hieman ranskalaiset eturaajat, hyvä lyhyt
tiivis runo, hyvä luonne, niukassa turkissa, liikkuu hyvin.
Taipumuskokeet: Elimäki 23.7. Veli Nurminen SPA 0.
GROPÄNGENS JULIA ROBERTS S15463/2000 s.23.1.2001 i. Se(n) Mva Moonshadow's Dutchman e. S Kva
Gropängens Miss Magnificent kasv. Ing-Britt Mattson, Ruotsi
Näyttelyt: Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka VET EH 2. Utmärkt kondition, söt feminint huvud, bra överlinje, väldigt välvinklad fram, något knappt bak, tvånga bakbensrörelser. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby,
Iso-Britannia VET EH 3. Feminine, elegant pretty head, good proportions, good movement. Helsinki KV 13.12.
David Shields, Iso-Britannia VET EH 3. Feminine bitch who presents a pleasing outline, balanced head, good
legs and feet, firm topline that she keeps on the move, good bend of stifle, sound happy mover, would just prefer
better laid shoulder.
GUNS CHOICE BLACK PEARL 36776/08 s.15.4.2008 i. Saxaphone Robinson e. Wildthyme Shameless kasv.
Lasse Johnsson, Ruotsi
Metsästyskokeet: Kangasala 17.10. Heimo Ranta AVO 1 (112 pist). Kangasala 18.10. Pertti Kotiranta AVO 2
(96 pist).
HALENNEST DEBORA EIGHT JV-09 RKF2266612 s.22.6.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva
PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Ru & By & Ua & Lt & Lv & Ee Mva Alen Ashen Duenia kasv.
Elena ja Konstantin Bistrovy, Venäjä
Näyttelyt: Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 2 PN4. Beautiful blue roan, lovely head
and expression, well developed for age, excellent angulation, body needs a bit of time, elegant movement,
beautiful coat and condition. Oulu KV 19.7. Dorothea Carroll-Hanlon, Irlanti JUN ERI 1 PN2 VASERT. 13
months, feminine head, nice dark eye, nice earset, good dentition, nice neck into topline, nice layback of
shoulder, well angulated to the rear, good depth of chest, moves well. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta
JUN ERI 3. Gut proportioniert, temperamentvolle Hündin, korrekter femininer Kopf, trockener Hals, schöne HalsRückenlinie, ausreichend tiefe Brust, kurze gutbemuskelte Lende, sehr schönes glattes Haarkleid, Franzen sehr
gut ausgebildet, gutes Rutenspiel, freies Gangwerk. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN
ERI 1 JV-09. Pleasant head, excellent presentation, very good proportions, cobby in body with good ribs,
excellent character, good front and forechest, shoulders need to lay back a little, overall top quality. Helsinki KV
13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Very well made bitch of good size and type, balanced head with
kind eye and expression, good legs and feet, firm level topline which she keeps on the move, pleasing bend of
stifle, moved well, to be critical would prefer a slightly better laid shoulder.
HALENNEST DIANA DARK RKF2266610 s.22.6.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV-05
LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Ru & By & Ua & Lt & Lv & Ee Mva Alen Ashen Duenia kasv. Elena ja
Konstantin Bistrovy, Venäjä
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia NUO ERI 1 PN4. 17 months old bitch of excellent
type, very nice head, excellent general construction, very well angulated, excellent coat, correct movement.
Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO EH 3. Handsome bitch, excellent presentation, strong
rear movement, front a little wide, could have a little more forward reach, very cockery in type, has style and
great character but a little longer in body than ideal. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia NUO ERI
2. Very good type of bitch with excellent bone and substance throughout but still keeps feminine outlook,
balanced head with good depth of muzzle and pleasing eye and expression, very clean over the neck and
shoulders, good depth of body, well angulated hindquarters, moves soundly.
HALIBULL'S MATLEENA 11361/99 s.16.11.1998 i. Lecibsin Mathias e. Wikkendal's Cindy Love Child kasv.
Pauliina Koskela

Näyttelyt: Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen VET H. 10-vuotias veteraani jolla miellyttävä luonne, kaunis
pää ja ilme, hyvä runko, karvapeite ei parhaimmillaan, raajaluusto saisi olla voimakkaampi, toivoisin paremmat
kulmaukset eteen ja taakse, voisi esiintyä enemmän edukseen. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto VET ERI 3.
Erinomaisesti liikkuva 10-vuotias veteraaninarttu, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, selkä ja rintakehä, hyvin
kulmautuneet raajat, miellyttävä luonne. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska VET EH 3. 10½ years
old blue roan tan bitch of very good quality, unfortunately the coat is out of condition, too heavy scissoring, nice
feminine head, acceptable neck, nice shoulder, good forechest, well developed cobby body, slightly sloping loin,
a little open in knee, a very nice mover, covers ground well, a little unstable in back, sweet temperament.
Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta VET ERI 1 PN4 VSP-VET. 10½-vuotias erittäin hyvän tyyppinen, hyväluustoinen ja iloisesti esiintyvä veteraaninarttu, hyvä pään malli, lempeä ilme, tasapainoiset kulmaukset, hyvä
runko, karva ei enää parhaimmillaan, erinomaiset reippaat liikkeet. Mänttä KR 31.5. Eeva Resko VET EH 1.
Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani, kaunis pää, oikean muotoiset silmät mutta ikä alkaa jo näkyä silmissä,
hieman liikaa kaulanahkaa, tiivis runko, hyvä etuosa, riittävästi kulmautunut takaa, hieman pitkä lanneosa, erinomaiset sivuliikkeet, miellyttävä luonne. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia VET ERI 3. Good size
and format, nice feminine head in proportion to the body, correct eyes and ears, typical topline, tailset and
carriage, well developed chest, a bit straight upper arm, typical movement with a bit shorter steps in forequarters. Tampere RN 6.12. Juha Kares VET ERI 1 VSP-VET. Mittasuhteiltaan hyvin kaunis, ikäisekseen
hienossa kunnossa oleva tricolour-narttu, ilmeikäs pää, kauniit mittasuhteet, hyvä rintakehä, sopusuhtaisesti
kulmautunut takaosa, erittäin sujuvat liikkeet varsinkin tähän ikään, hyvä karvan laatu, määrää riittävästi.
HEART ROCK KILLER QUEEN 19408/08 s.29.2.2008 i. C.I.B Fin & Ee & No Mva JV-04 Benchmark Poetry In
Motion e. Häljans Saida-Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN ERI 3. Up to size bitch with correct body
proportions, expressive head, correct skull to muzzle ratio, earset correct, front angulation good, topline good, as
is tailset, coat is good, has free flowing gait, very correct coming and going. Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen
JUN EH 1. Hyvän kokoinen, tyypiltään erinomainen vielä kesken kehityksen oleva nuori narttu, kaunis pää ja
ilme, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, vielä puutteellinen eturinta, kaunis turkki, miellyttävä luonne ja
hyvät liikkeet, tarvitse aikaa. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Hyvät mittasuhteet
omaava juniorinarttu, hyvä pää, vahva selkä, ikäisekseen riittävästi runkoa, hyvät takaraajat, liikkuu hyvin takaa,
hieman ahtaasti edestä, hyvä turkin laatu. Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden JUN ERI 1. Mittasuhteiltaan
erinomainen, hyvän kokoinen narttu jolla kaunislinjainen hyväilmeinen pää, kuono-osa saa vielä täyttyä, hyvä
kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, sopiva luusto, hyvä runko, sujuvat liikkeet, hieman luisu lantio, kaunis
turkki ja iloinen luonne. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN ERI 2. 14 months old blue bitch of
excellent quality, well chiselled feminine head, nice neck, excellent shoulder, very nice forechest, well developed
short and cobby body, slightly slopy in loin and low tailset, very well angulated behind, excellent free mover with
good drive, stable back and front, excellent coat, well presented. Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta JUN ERI
2. Erittäin hyvän tyyppinen linjakas nuori narttu, hyvin kaunis ilmeikäs pää, elegantti kaula, hieman pystyt lavat,
hyvin kehittynyt runko, hieman lyhyt lantio, polvikulmaus saisi olla selvempi, erinomainen turkin laatu, liikkuu
hyvin edestä, takatyöntö voisi olla tehokkaampi. Rauma KR 24.5. Juha Kares JUN ERI 1 PN2 VASERT. Erittäin
kaunis, feminiininen, mittasuhteiltaan erinomainen, valloittavaluonteinen narttu, feminiininen lupaava pää, hyvä
kaula, erinomainen lapa, hieman lyhyt olkavarsi, erinomaiset rungon mittasuhteet, ikään riittävä rintakehä, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, turkki kauniissa kunnossa, koira on parhaimmillaan liikkeessä koska liikkeestä
heijastuu koiran eloisa luonne, rakenteen tasapaino, askeleen mitta ja hyvä ylälinja. Maarianhamina RN 31.5.
Tiina Illukka NUO ERI 1 PN2 VASERT. Utmärkt typ, utmärkt huvud och uttryck, bra topline, välvinklad, något
smal i fronten, rör sig fritt med bra steglängd, fin päls. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia NUO ERI
1. Pleasing type, a little up to size for a bitch, ok head shape, nice legs and feet, good neck and shoulder, well
ribbed body, pleasing hindquarters, moved ok. Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi NUO ERI 1 PN4.
Utmärkt typ, feminint huvud med trevligt uttryck, utmärkt hals och rygglinje, välvinklad, behöver utvecklas i
förbröst, välutvecklad kropp för sin äldern, utmärkta rörelser från sidan, behöver stabilisera i front. Oulu KV 18.7.
Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Very nice blue roan, lovely head and
expression, very short compact body, nice angulation, good bone and feet, moves with great reach and drive,
lovely coat and presentation. Oulu KV 19.7. Dorothea Carroll-Hanlon, Irlanti NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB
VSP. 16 months, pretty head, nice expression, good dark eye, well placed ears, good dentition, good neck into
hard topline, well laid back shoulder, good angulation to the rear, good depth of chest, moves well. Pori KV 1.8.
Hans Boelaars, Alankomaat NUO ERI 1 PN4 VASERT. Excellent type, silky coat, rather short body, pleasing
head, nice eyes, long lowset ears, correct bite, front and rear in harmony, good spring of ribs, easy on the move.
Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia NUO EH 2. Blue roan bitch, nice head, good angulation front
and rear, would prefer more development of bottom of chest and better ribbed back, moved well. Turku KV
29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia NUO ERI 2 PN4. Lovely shaped head, good eye and ears, neat front, well
bent stifle, lovely neck and topline, sound active mover. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia
NUO ERI 2. Handsome bitch, excellent presentation, excellent character, a little narrow in front, very stylish on
the move, good proportions, a little short in upper arm, good quarters with short strong hocks. Helsinki KV
13.12. David Shields, Iso-Britannia NUO EH 3. Overall a pleasing sort of bitch, balanced head with plenty of
working in it, good forechest, firm topline that she keeps on the move, well laid down hocks, moves soundly,
slightly too much strength in hindquarters.
Taipumuskokeet: Ruovesi 29.8. Kirsi Salokanto SPA 0.

HEY KATIE DU DOMAINE D'HAÏSHA 14095/09 s.26.7.2008 i. Charbonnel Dutch Touch e. Elisa du Domaine
d'Haïsha kasv. Daniel ja Sabine Hanson-Heinen, Belgia
Näyttelyt: Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara PEN 2 KP. Erittäin feminiininen, miellyttävä kokonaisuus, kauniit
mittasuhteet, hyvä luusto, täyteläinen runko, hyvä pennun pää jossa kuono voi vielä täyttyä, kiva eturinta tässä
vaiheessa, sopivat takakulmaukset, niukemmat edessä, hyvä pennun like sivusta katsottuna, voisi käyttää
häntäänsä kauniimmin liikkeessä. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä PEN 1. Excellent type,
excellent proportions in head, neck and body, correct expression, very light movements but not parallel in front
and behind, correct structure of coat, should have more ring training.
HOOLIGAN HOT FINALE 45931/07 s.23.4.2007 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me Hooligan kasv.
Arja Koskelo
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska AVO ERI 3. 2 years old black bitch of excellent quality,
very nice outline, feminine head with the sweetest expression, scissor bite, excellent neck and shoulder, very
nice forechest, excellent body proportions, nice substance, a slightly sloping in loin, excellent angulation in knee
and hock, covers ground well but a little lazy unfortunately, excellent coat condition.
HÄLJANS I WAS MADE FOR LOVING YOU 56247/08 s.15.8.2008 i. Se(n) & No Mva Artmaster's Hole In One
Jr e. Se(n) Mva Paisley's Dancing In The Night kasv. Jane Janefors, Ruotsi
Näyttelyt: Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen PEN 1 KP ROP-pentu. Tasapainoisesti kehittynyt, vahvaluustoinen nuori narttu, feminiininen pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, ikäisekseen hyvä
runko, oikealaatuinen turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto PEN 1 KP ROP-pentu.
Tasapainoisesti kehittynyt hyväluustoinen narttupentu, oikean muotoinen pää, löysät alaluomet häiritsevät
hieman ilmettä, hyvä kaula, selkä ja runko, hyväasentoiset takaraajat, liikkuu hyvin. Lapua RN 9.5. Markku
Santamäki PEN 2 KP. Vahvarakenteinen, rungon mittasuhteiltaan oikein rakentunut, täyteläinen erittäin kauniisti
muovautunut pää, luomet voisivat vielä tiivistyä, hyvä luusto, oikea rintakehän muoto, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin, voisi olla iloisempi esiintyessään, vahva turkki. Tampere ER
17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN EH. 9 months old blue bitch of very good quality, a little well chiselled
feminine head, scissor bite, nice neck, light eye, good shoulder, forechest needs to develop, a little straight
upper arm, well developed body, nice proportions, little sloping in loin, nice angulations behind, covers ground
well, moves with drive but needs to stabilise in back. Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka JUN ERI 1 PN1
SERT VSP. Utmärkt typ och proportioner, feminint huvud, bra hals och överlinje, utmärkta vinklar och
benstomme, rör sig fint med långa steg, mycket väl utvecklad för åldern. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN
EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvärakenteinen nuori narttu jolla kaunis ilmeikäs pää, hyvä
kaula ja ylälinja, riittävän vankka luusto, hyvä turkin laatu, liikkeet voisivat olla tasapainoisemmat, miellyttävä
luonne. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN ERI. Pleasing type, just a little masculine in head,
ok neck and shoulder, deep body, would prefer shorter in loin, nice quarters, moved soundly. Hyvinkää KR 5.7.
Filip Johnsson, Ruotsi JUN ERI 2. Utmärkt typ, feminint huvud med trevligt uttryck, utmärkt hals och rygglinje,
välvinklad, välutvecklad kropp för åldern, utmärkta rörelser från sidan, behöver stabiliseras fram. Pori KV 1.8.
Hans Boelaars, Alankomaat JUN EH 1. Promises to be excellent in future but not ready today, correct size,
compact body, silky coat, pleasing head, eye a little open, long lowset ear, correct bite, well angulated front but
narrow in elbows, good spring of ribs, a bit too much angulations behind, needs to get organised on the move.
Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia NUO EH 3. 1 year 3 months old, good type, correct bite, narrow
brisket, good chest, well angulated, would prefer coat in better condition, rear quarters in the movement are not
correct. Tampere RN 6.12. Juha Kares NUO ERI 3 PN4. Hyvin kaunis narttu jolla hyvät mittasuhteet ja koko,
hyvä purenta ja kuono, luomet voisivat olla tiiviimmät, erinomainen rintakehä, sopusuhtaisesti kulmautunut
edestä ja takaa, hyvä turkki, koirassa on ehdottomasti parasta sen maatavoittavat lennokkaat liikkeet joissa
mittaa ja tyyliä. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 3. A little strong in head, a little
erratic in front movement, very good open sidegait with plenty of reach in front, nice proportions, good shoulder
and upper arm, good topline and tailset, presentation needs a little improvement. Helsinki KV 13.12. David
Shields, Iso-Britannia JUN EH. Bitch of excellent bone and substance throughout, balanced head with good
depth of muzzle, big ribs with good depth of chest, well rounded quarters, moved soundly with good reach and
drive, just prefer her slightly shorter coupled to make her more balanced.
HÄLJANS SAIDA-QUEEN 28754/06 s.5.1.2006 i. Paisley's Night-Watchman e. Paisley's Time Is On My Side
kasv. Jane Janefors, Ruotsi
Jäljestämiskokeet: Nokia 31.5. Taina Ketola AVO 0 (0 pist).
ICICLE’S KIND SNOWGRACE 31248/04 s.22.4.2004 i. Fin Mva Iceking e. Icicle’s First Longtail kasv. Raili
Flinkman ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara AVO H. Mittasuhteiltaan pitkänomainen, vahvarunkoinen,
riittävän vahvaraajainen, reippaasti käyttäytyvä narttu, tarpeeksi raajakorkeutta, toivoisin tyylikkäämmän pään,
kallo on vähän korostunut mutta ilme on hyvin leppoisa, sopivat takakulmaukset, niukemmat edessä, karvapeitteen tulisi olla silkkisempää ja rungon myötäisempää, hyvä etuaskeleen pituus, vähän kiireinen askellus,
selässä pehmeyttä, hyvä häntä, reipas käytös, esitetään kaunisiti.
ICICLE’S SHERRY BLUEBERRY 38168/99 s.31.7.1999 i. Fin Mva Iceking e. Icicle’s First Longtail kasv. Raili
Flinkman ja Heidi Nemlander

Näyttelyt: Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila VET EH 1. Hieman hentorakenteinen narttu, kevytpiirteinen pää,
kaunis ilme, hyvä kaula, runko saisi olla täyteläisempi ja luusto hieman vankempaa, hyvä karva, kevyet liikkeet,
miellyttävä luonne. Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro VET ERI 2. Veteran in excellent condition, excellent size,
beautiful feminine head, very nice neck, topline could be better, could be more angulated, excellent body and
coat, she has a falling croup, excellent mover for her age, excellent temperament and attitude.
IDUNVALLENS CAPRICE 28364/09 s.9.3.2009 i. Westerner Bond Street e. Love Cox's Forever Sweet Little Girl
kasv. Jeanette Noren, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki PN 15.11. Pirkko Konttinen PEN 1. 8 kk, miellyttävä pää, hyvä kaula ja runko, kintereissä
pehmeyttä, vaatii enemmän itsevarmuutta ja iloisuutta.
ISBAHAN’S QUINN 44413/05 s.8.8.2005 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Isbahan’s Noble kasv. Aila
Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO ERI. Correctly sized black bitch with correct body
proportions, very good expression, correct muzzle to skull ratio, correct length and set of ears, upper arm slightly
short, otherwise front angulation good, topline correct, correct tailset, correct coat, coming and going very clean,
side profile flows freely. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI 2. Very stylish, excellent
proportions in head, neck and body, in movement topline should be stronger, enough light movement, narrow in
front, correct temperament but needs ring training. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO ERI 3.
Excellent type, a little fat young female with good muscles, very clean good head type, too high set neck,
excellent topline and angulations, good balance in her movements.
ISBAHAN’S REALLY UNIQUE 26868/06 s.19.3.2006 i. C.I.B Fin & Am Mva NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 BV95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. C.I.B Fin & Ru Mva Northworth Trust To Saga kasv.
Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia AVO ERI 1 PN3 VASERT. 3 years, very nice type,
feminine head, excellent temperament, correct expression, good neck, topline and tailset, well angulated overall,
good depth of breast, happy mover but could reach further. Hämeenlinna KR 27.6. Anne Livo Buvik, Norja
KÄY EH 2. Mycket god typ, största storlek, huvudet kunde vara mer feminint, utmärkt hals och skulder, utmärkt
benstomme och substans, aningen steel överarm, utmärkt baksdel, bär sin svans något för högt, rör sig parallelt
men kunde ha bättre påskjut, utmärkt päls och temperament. Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi KÄY
ERI 2. Utmärkt typ, feminint huvud med härligt uttryck, utmärkt hals och rygglinje, knappt vinklad i skuldra och
överarm, välutvecklad kropp, utmärkta vinklar bak, utmärkta ben och tassar, skulle önska något bättre framrörelser, flott presenterad.
ISBAHAN’S REAL QUICK CHIC 26870/06 s.19.3.2006 i. C.I.B Fin & Am Mva NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95
BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. C.I.B Fin & Ru Mva Northworth Trust To Saga
kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Pieksämäki RN 29.8. Leila Kärkäs AVO H. Hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla hyvä rintakehä,
eturinta puutteellinen, ihastuttava ilme, hyvä pään vahvuus ja mittasuhteet, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja
ylälinja, pysty olkavarsi, hyvät takakulmaukset, hyvä yhdensuuntainen etu- ja takaliike, riittävä sivuaskeleen
pituus, karvapeite aivan liian pehmeälaatuista, hyvä käytös.
ISBAHAN’S SHOW ME 50191/06 s.28.8.2006 i. Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 Corralet Indian-Savage
e. Isbahan's Noble kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO ERI 4. Correctly sized, correctly proportioned gold
bitch, very expressive in head, correct skull to muzzle proportions, correct earset, shoulder well laid, upper arm
slightly short, correct topline and tailset, correct coat, exhibits good movement coming and going, would like to
see more front extension in profile. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO ERI 2 PN4 VASERT.
Strong excellent type young female, a little fat, very clean excellent head, excellent expression, very typical
movements with excellent balance, good temperament in the ring, high quality coat. Oulu KV 18.7. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta AVO EVA. Doesn't want to be touched, cannot be judged. Oulu KV 19.7. Dorothea
Hanlon-Carrol, Irlanti AVO ERI 4. 2 years, nice expression, good dentition, good dark eye, good earset, would
prefer longer neck, well laid shoulder, well muscled and angulated rear, hard topline, good depth of chest,
blowing her coat, moves a little wide in front, otherwise moves well. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie AVO
EH. Hieman ujosti käyttäytyvä, todella voimakkaat kulmakaaret, hieman lyhyt kaula ja lyhyehkö lantio, pysty
olkavarsi, voimakkaat takakulmaukset, saisi liikkua paremmalla askelmitalla, hyvä karva, käytös saisi olla
iloisempi.
ISBAHAN’S U LITTLE MISSEY 20901/08 s.21.2.2008 i. Fi Mva Isbahan's So What e. Isbahan's Real Quick
Chic kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Sipoo RN 19.4. Eeva Resko JUN HYL. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, hieman kevyt pää, silmät
saisivat olla hieman suuremmat, hyvä lyhyt runko, liikkuu kauttaaltaan suhteellisen hyvin, ei valitettavasti antanut
katsoa hampaita vaan yritti napata sormille, tutkiminen muutenkin hankalaa.
ISBAHAN’S U SO CHIC 20902/08 s.21.2.2008 i. Fi Mva Isbahan's So What e. Isbahan's Real Quick Chic kasv.
Aila Kärki ja Virpi Montonen

Näyttelyt: Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori narttu
joka saisi esiintyä reippaammin, otsapenger saisi olla voimakkaampi ja kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, etuasentoiset lavat, erinomainen runko, hyvä takaosa, hyvän laatuinen turkki, liikkuu hyvin.
Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia NUO ERI 4. Good size and format, very nice feminine head with
a typical expression, correct eye shape and colour, good earset and length, nice head, good topline, tail carriage
is too low in action, very good quarters, angulations and movement, not confident enough.
ISBAHAN’S U XCLUSIVE By Mva 20907/08 s.21.2.2008 i. Fi Mva Isbahan's So What e. Isbahan's Real Quick
Chic kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Ilomantsi RN 6.1. Paavo Mattila JUN EH 2. Kaunis nuori narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme,
hyvä kaula, runko ja raajat, ylälinja voisi olla kiinteämpi, erittäin hyvä karva, oudoksuu liukasta lattiaa, miellyttävä
luonne. Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi JUN EH. Hyvän tyyppinen, kuitenkin hieman pitkärunkoinen narttu jolla
kaunis pää, oikea purenta, hyvä kaula, pitkähkö lanneosa, tasapainoiset kulmaukset, hieman pehmeä turkki,
erinomainen luonne. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN ERI 1 PN4 VASERT. Correctly sized
black bitch with correct body proportions, head has very good expression, correct skull to muzzle ratio, earset
and length correct, shoulder and upper arm angulation very good, topline and tailset correct, coat correct,
exhibits free flowing gait in side profile, good action coming and going. Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara JUN
ERI 3. Erinomaisessa näyttelykunnossa esitetty feminiininen narttu, voisi olla kokonaisuudessaan hiukan neliömäisempi, vahva raajaluusto, hyvin kaunis ilme, hyvät huulet, tarpeeksi kaulaa, hiukan pehmeyttä selässä,
tyypilliset takakulmaukset, hiukan korkea häntä liikkeessä, hyvä sujuva sivuaskel, kaunis esiintyminen.
Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 2. Very stylish, nice head, nice expression, little
bit narrow chest in front, movements enough light but not parallel in front, action in hocks should be better,
excellent temperament. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen JUN ERI 4. Erittäin sievä kokonaisuus, hyvä
pää, erinomainen ilme, hyvä kaula ja runko, esiintyy erinomaisesti, hyvä karva. Varkaus KR 16.5. Ekaterina
Bauzhes, Venäjä JUN ERI 1. Excellent type, compact, elegant strong female, excellent size, clean head with
good expression, very typical movements, high quality coat. Juuka RN 24.5. Leni Finne JUN EH 2. Oikeat
mittasuhteet, sopiva luusto, hyvä kuono-osa, aavistuksen syvällä sijaitsevat silmät, oikein kiinnittyneet korvat,
kaunis kaula, ikäisekseen hyvä eturinta, hieman pystyt lavat, turhan kevyt rintakehä, pitkä lanneosa, hieman
jyrkkä lantio, riittävät takakulmaukset, hyvät käpälät, liikkuu melko jäykästi takaa, vispaa voimakkaasti edestä.
Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia NUO ERI 3. Good size and format, very good bone, very nice
feminine head, a little bit short ears, good stop, correct eyes and ears, typical topline, correct tailset and carriage,
well developed chest, good quarters, angulations and movement, a bit out of coat. Hyvinkää ER 25.10. Jean
Gilmour, Iso-Britannia NUO EH 3. Black bitch, well proportioned head, short and compact, good width all
through, good chest, would like shoulders laid back a little and a bit prouder of the tail, moved with reach and
drive, merry temperament.
JALABELLE ALL FOR A KISS 48245/08 s.26.7.2008 i. Lancelot von Limbruck e. Northworth Unexpected Kiss
kasv. Jane Laakkonen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Eeva Rautala PEN 3 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt narttupentu,
voimakas mutta kaunismuotoinen pää, hyvä kaula, hieman pehmeä selkä, hyvä rintakehä, lanneosa saisi olla
lyhyempi, vahva luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu erittäin hyvin, erinomainen karvan laatu ja väri, hyvä luonne ja
esiintyminen. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN T. 9 months old chocolate bitch with sufficient
quality, a little masculine head, too broad skull, scissor bite, good neck, good shoulder, too short upper arm, is
much too short in front legs, well developed but too long body, needs more field distance, nice croup and tailset,
well angulated behind, too low when moving, nice temperament, very nice chocolate colour. Turku KR 8.8.
Dario Milosevic, Kroatia JUN ERI 4. 1 year old female, very typical with good headn and body, bone and
proportions, good eyes, ears and tail, good moving. Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki JUN EH 1. Vahvarakenteinen, hyvät mittasuhteet ja linjat, hyvin kulmautuneet raajat, vahva luusto, vahva täyteläinen pää voisi olla
jopa jalompi, hapsukarvat nyt vähäiset, käyttäytyy ja liikkuu hyvin.
JALABELLE BEAUTY IN DISGUISE 14916/09 s.8.1.2009 i. Tudormist Poacher Pocket e. Moorleaf Quite A
Beaty kasv. Jane Laakkonen
Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki PEN 3. Sopivan kokoinen, hyvät pään mittasuhteet, pitkä
kaula, sopusuhtainen luusto ja hyvä rinnan syvyys, hieman jyrkkäasentoinen lantio, hyvä turkki, hyvät raajojen
kulmaukset, liikkuu ja käyttäytyy hyvin.
JALABELLE BLAZING BLACK BEAUTY 14918/09 s.8.1.2009 i. Tudormist Poacher Pocket e. Moorleaf Quite
A Beaty kasv. Jane Laakkonen
Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki PEN 2 KP. Sopivan kokoinen, hyvät rungon mittasuhteet ja
oikeat linjat, hyvä täyteläinen pää, sopusuhtainen luusto, hyvä rintakehän pituus, hyvin kulmautuneet raajat,
etenkin takaa, saisi olla halukkaampi liikkumaan.
JENLIN APRIL MIST 24296/05 s.7.4.2005 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Jenlin Maid Of
The Mist kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen KÄY EH 2. 3½-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty narttu,
narttumainen pää, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä purenta, aavistuksen lyhyt kuono-osa, kauniit korvat,
vahva kaula, hieman löysää kaulanahkaa, etuosa voisi kulmautua paremmin, hieman jyrkkä lantio, tiiviit käpälät,
hyvä karvan laatu, liikkuu löysästi edestä, taka-askeleessa voisi olla enemmän ulottuvuutta, erinomainen luonne.

JENLIN BLUE AVENUE C.I.B Fin & Ee Mva 40897/00 s.17.10.2000 i. Jenlin Friendly Look e. Fin Mva Jenlin
Romantic Dreams kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen VET ERI 1 PN1 VSOP VSP-VET. 8-vuotias, hyvin kaunislinjainen
veteraaninarttu jolla oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen narttumainen pää, hyvä purenta, erinomainen kaula joka
kiinnittyy oikein ylälinjaan, olkavarret voisivat olla viistommat, hyvät kulmaukset ja käpälät, leveät lihaksikkaat
reidet, hyvä karvan laatu, liikkuu mallikelpoisesti säilyttäen linjansa kauniisti. Tampere KV 15.3. Ray Greer,
Uusi-Seelanti VET ERI 2. Up to size, correctly proportioned bitch, correct skull to muzzle ratio, head expressive,
correct ear placement, slightly steep in shoulder and upper arm, correct topline and tailset, correct coat, strong
hindquarters, movement coming and going clean, balanced and flowing side profile. Vaasa KV 26.4. Miroslav
Zidar, Slovenia VET ERI 2. Excellent type, good coat, perfect head, correct top, good angulation, enough
forechest, a little much neck skin, correct front, flowing movement, correct teeth. Lapua RN 9.5. Markku
Santamäki VET ERI 1 PN3 VSP-VET. Erittäin hyvässä näyttelykunnossa esitetty veteraani jolla erittäin hyvät
mittasuhteet, täyteläinen pää, hyvä lyhyt ylälinja, riittävä luusto, vahva runko, hyvät liikkeet. Tampere ER 17.5.
Mikael Tranholm, Tanska VET ERI 2. 8½ years old blue bitch of excellent quality, very nice condition, nice
head, feminine with sweet expression, nice neck, needs more forechest, excellent short and cobby body, nice
croup, good tailset, well angulated behind, excellent mover, covers ground well, stable back and front. Kokkola
KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi VET ERI 2. Shown in beautiful condition, 9 years old blue roan, good size,
excellent head with soft expression, well set ears, clean neck and shoulders, proper ribcage, correct
hindquarters, nicely built, nice temperament, moves ok. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VET
ERI 2. Very nice blue roan, nice head and expression, short compact body, quite good angulations, not showing
her age at all, very nice movement, quite good coat. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti VET ERI 1
ROP-VET. 9 years, feminine head with dark eye, showing third eyelid, good earset, good dentition, good hard
topline, good spring of ribs, nicely laid shoulder, well muscled and well angulated rear, moves well. Pori KV 1.8.
Hans Boelaars, Alankomaat VET ERI 1 ROP-VET. Amazing gorgeous veteran, still tough competition for all
the others, first class head, body, coat and movement. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia VET ERI
2. Good size and format, good bone, very nice feminine head, correct eyes and ears, nice reach of neck, very
good topline, tailset and carriage, well developed chest and forechest, very good quarters and angulations, free
movement but a little bit close behind.
JENLIN DANCE FLICK 33449/09 s.15.5.2009 i. Westerner Dance In Time e. Jenlin Love Poem kasv. Merja
Harjula
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN. A very happy puppy, balanced head and
good stop, nice muzzle shape, good earset, a little short in neck, little longer in back than I prefer, more attention
needs to be paid to presentation, but a happy dog.
JENLIN HYDE PARK 20347/08 s.15.2.2008 i. Fi Jva Westerner Illusion Of Magic e. Jenlin Love Poem kasv.
Merja Harjula
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen JUN EH 2. 11 kk, hyvärunkoinen juniorinarttu jolla sopusuhtainen
raajaluusto, kaunislinjainen narttumainen pää, hieman pyöristyvä kallo, hyvä purenta, huulet ja korvat, vahva
kaula, riittävät etukulmaukset, riittävä eturinta, vahva lanne, hyvät takakulmaukset, erinomainen karvan laatu,
liikkuu hyvällä askelpituudella ja voimalla, edestä hieman löysästi, mukava luonne, myös kintereet saavat
vahvistua. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia JUN ERI 3. Excellent type and size, correct coat, perfect
head, somewhat soft in back, perfect angulation, correct front, light cow position in hock, flowing movement,
correct bite. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki JUN EH 2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan hyvä, hyvä pää,
erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti. Mustasaari RN 15.8. Marjo
Jaakkola NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen pää, hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä runko,
sopiva luusto, reisi voisi olla vahvempi ja polvikulma selvempi, liikkuu ok, hieman niukassa turkissa.
JENLIN LOVE LETTER Fin Mva Fin Jva Fi Kva-J 40460/03 s.17.8.2003 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon
Unlimited e. C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Valkeala RN 7.3. Leila Kärkäs VAL ERI 1 PN3. Vankkatekoinen rehevä narttu jolla iloinen luonne,
hyvät pään linjat ja ilme, hieman lyhyt kaula ja etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä takaosa,
aavistuksen pitkä kokonaisuus, etuliike hieman lyhyt, muuten hyvät liikkeet, hyvä karvan laatu. Mäntsälä RN 5.4.
Matti Luoso VAL ERI 1 PN4. Erittäin hyvän tyyppinen, vahvarakenteinen narttu jolla hyvä pää jossa hyvät linjat,
oikea purenta, sopiva kaulan pituus, hyvä luusto, käpälät voisivat olla paremmat, hyvä runko ja kulmaukset, säkä
voisi olla hieman parempi, ahtaat takaliikkeet, hyvä sivuaskel, mukava luonne. Hamina KR 16.5. Denis Kuzelj,
Slovenia VAL ERI 1 PN4. Correct type and size, very nice head, excellent neck and topline, deep chest, correct
ears, eyes and bite, very strong in body, correct angulations and movement.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Alf Lindblom VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Rauhoitettu nopea
lähtö, Tuisku etenee reippaasti muttei liian nopeasti maavainua pääsääntöisesti käyttäen, ensimmäistä ja
kolmatta makausta merkkaa nuuhkien ja lyhyesti pysähtyen, muut ohittaa, katkos selviää jäljentekijöiden jälkiä
pitkin nopeasti, muut kulmat pienen tarkistuksen avulla, toisen osuuden lopussa avohakkuualueella runsaasti
tarkistuksia, muissa osuuksissa muutama tarkistuslenkki tehtiin, Tuiskun työskentely näytti kuitenkin hyvin
varmalta ja täysin itsenäiseltä, erinomaista ohjaajan ja koiran yhteistyötä. Luumäki 10.5. Heikki Vesikko VOI 1
(a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Nopea lähtö, etenee maavainulla, ylittää makuut 1 ja 3, osoittaa
selkeästi makuut 2 ja 4 jolle tulee tarkistuksenomaisesti sivulta tuulen alapuolelta, selvittää katkokulman ja
viimeisen kulman rengastaen, kulma 2 jälkitarkasti, tekee pienen poikkeaman osuuden 3 alussa ja rengastukset

osuuksien 3 ja 4 lopussa, muuten jälkitarkka suoritus, lopussa menee suoraan kaadolle, pysähtyy, osoittaa sen
nuuhkimalla ja jäämällä paikoilleen. Elimäki 24.5. Hannu Palonen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-6, e-d, f-3 = 31 pist).
Vauhdikkaasti liikkeelle, alkuun pientä polveilua, makuu ohi, hieman sen jälkeen voimakasta pyörimistä ja
määrätietoinen poistuminen, hukka, katkokulmalla kolme laajaa lenkkiä, viimeinen aivan hukan rajalla, toisen
osuuden alku on pyörimistä, makuu ohitetaan, loppuosuudet tarkemmin, makuu ylitetään, loppukulmilla myös
lenkit, makuulle tullaan hieman sivusta, kaatokäytös hyväksytty. Elimäki 28.6. Seppo Markelin VOI 1 (41 pist).
Luumäki 2.8. Seppo Markelin VOI 1 (45 pist). Kouvola 16.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (45 pist). Hamina 6.9.
Aila Pekkarinen VOI 1 (46 pist). Utajärvi 19.9. Kari Pinola VOI 1 (47 pist).
Jäljestämiskokeet, hirvikoirien: Luumäki 22.10. Jukka Lindholm HIRV-J 1.
Jäljestyskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Kouvola 6.5. Asko Kukkola VAHI 1.
JENLIN LOVE POEM 40460/03 s.17.8.2003 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e. C.I.B Fin & Ee Mva
Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 2.8. Asko Kukkola VOI - (0 pist).
JENLIN MARYLEBONE 20349/08 s.15.2.2008 i. Fi Jva Westerner Illusion Of Magic e. Jenlin Love Poem kasv.
Merja Harjula
Taipumuskokeet: Kauhava 16.8. Juha Karlström SPA 0.
JENLIN PHILADELPHIA Fin & Se Jva 31357/06 s.15.5.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi KÄY EVA. Hyvän tyyppinen, rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen
narttu, voimakas nartun pää, hyvin asettuneet korvat, hyvä rinnan syvyys, riittävät kulmaukset, valitettavasti koira
ontuu takajalkaansa, erinomainen luonne. Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki KÄY EH 4. Vahvarakenteinen,
mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikea, hyvä pää, riittävä luusto, hyvä runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat,
käyttäytyy hyvin, saisi liikkua suoraviivaisemmin takaa, vahva turkki. Kajaani RN 19.4. Lena Danker KÄY H. 3vuotias vahvarakenteinen narttu joka antaa hieman lyhyen vaikutelman, kaunis pää, hyvä purenta, kaunis huulilinja, riittävä luusto, pysty lapa ja suora olkavarsi, niukka eturinta, riittävä runko, hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio,
liikkuu lyhyellä askeleella ja köyristää lannetta, ei puhdas takaa. Tervola RN 25.4. Tiina Illukka KÄY EH 1.
Erittäin kaunis pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvät kulmaukset ja luusto, oikean muotoinen rintakehä, liikkuu
takaa ahtaasti, saisi olla ryhdikkäämpi liikkeessä ja liikkua voimakkaammalla askeleella. Rovaniemi RN 21.5.
Johan Juslin KÄY EH 1. Hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pää saisi olla kuivempi, nartulle sopiva luusto, pienet
käpälät, hyvät takakulmaukset, liian taakse luisu lantio mikä heijastuu takaliikkeissä, turkki ei parhaassa
kunnossa. Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 PN3 SERT. 3-vuotias, kaunislinjainen, hyvärunkoinen
ja hyväluustoinen narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvät korvat, huulet ja purenta, erinomaiset etukulmaukset, vahvat käpälät ja vahva lanne, hyvin kulmautunut takaosa, erinomainen karvan laatu,
liikkuu erinomaisella askelpituudella ja voimalla, ylälinja liikkeessä voisi olla tiiviimpi. Iisalmi KV 2.8. Janiki
Steinbock, Israel KÄY EH 3. Kookas ja urosmainen narttu, hyvä kaula ja rintakehä sekä kulmaukset, pehmeät
ranteet, seisoo hieman ahtaasti edestä, saisi oikaista selkänsä paremmin liikkuessa. Seinäjoki KV 24.10. Anna
Brankovic, Serbia KÄY EH 2. Good size and format, good bone, nice feminine head and in proportion to the
body, correct eyes and ears, too soft back, arched loins in action, a bit short croup, well developed chest,
movement is not balanced enough, without power, correct coat and colour. Helsinki KV 12.12. Michael
Gadsby, Iso-Britannia KÄY EH 3. Handsome bitch, erratic on the move, excellent character, naughty
behaviour, movement was difficult to assess but a very good cocker spaniel nevertheless. Helsinki KV 13.12.
David Shields, Iso-Britannia KÄY EH 3. Balanced bitch with pleasing head, good dark eye and correct
expression, good depth of chest with plenty of heartroom, thick ribs, pleasing tailset and carriage, nicely rounded
quarters, moved well, just slightly lost her topline on the move.
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 5.7. Marika Ahola VOI 3 (27 pist). Ristijärvi 11.7. Mauri Iskanius VOI 1 (47
pist). Rovaniemi 26.7. Marika Ahola VOI 2 (35 pist). Keminmaa 9.8. Pekka Tuomi VOI 1 (46 pist). Rovaniemi
6.9. Marika Ahola VOI 2 (34 pist).
JENLIN PRETTY PEACH 31358/06 s.15.05.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV-05 LvV-06
Rancecraig Scottish Gent e. C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia AVO EH 3. Correct type and proportions, needs stronger muzzle,
could have straighter and stronger topline, correct volume of body, correct angulation in front, enough behind,
elbows close enough, could have more drive behind, enough temperament. Tampere KV 15.3. Ray Greer,
Uusi-Seelanti AVO EH. Correctly sized bitch with slightly long body proportions, head very expressive, correct
muzzle to skull proportions, shoulder and upper arm slightly steep, topline correct, coat correct, correct tailset,
would like to see more hind angulation, movement coming and going clean, would like to see more extension
and drive in profile. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska AVO H. 3 years old blue bitch of good quality,
feminine head, scissor bite, little short neck, nice shoulder, acceptable forechest, compact body but too long in
the loin, topline could be better, open knee and hock angulation, a little short step in the front and needs better
topline when moving, very nice coat condition. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi AVO EH 4. Kaunispäinen narttu jolla
oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, kaula voisi olla jalompi, hyvän muotoinen rintakehä, hyvä eturinta, koira
putoaa eteen liikkeessä ja selkä elää, muuten sujuvat liikkeet, turkki hieman pehmeää, takakulmaukset voisivat
olla paremmat, etuliike hieman vallaton. Hämeenlinna KR 27.6. Anne Livo Buvik, Norja AVO EH 3. Mycket
god typ, gott feminint huvud, tillräcklig hals, något framskjuten skulder, något för öppna vinkel fram och bak,
välutvecklad bröstkorg, god benstomme, rör sig med något knappt steg och aningen över bygget, bra

pälskvalitet, utmärkt temperament. Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki AVO EH 2. Hyvät pään linja ja mittasuhteet, hyvä luusto ja rintakehä, takaraajojen kulmauksien tulisi olla voimakkaammat ja lantion suorempi,
käyttäytyy hyvin ja liikkuu reippaasti, vahva turkki. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia AVO EH.
Nice shaped head and eye, good ears, nice reach of neck, would like better topline, coat not at its best, sound
free mover.
JENLIN SAVANNAH Fin Mva Fin & No Jva 40143/99 s.25.10.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva
Benchmark Hot Stuff kasv. Merja Harjula
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 3.5. Kristina Erkkilä VOI 1 (44 pist).
JOYFUL ORANGE VOM SCHLOSS HELLENSTEIN 37321/08 s.17.2.2008 i. De Mva Eisbär vom Schloss
Hellenstein e. Na Also vom Schloss Hellenstein kasv. Monika Bollinger, Saksa
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen JUN H. 1-vuotias kaunislinjainen juniori jolla riittävä raajaluusto,
ikäisekseen hyvä runko mutta rintalasta saisi olla pidempi ja eturinta selvempi, kaunisilmeinen pää, matala otsapenger, hyvä purenta, vahvat käpälät, lupaava karvapeite, etuosa saisi kulmautua paremmin, liikkuu vielä kovin
löysästi ja taka-askel jää tänään rungon alle, köyristää takaosaa, mukava luonne, kaunis väri. Korpilahti RN
29.3. Matti Tuominen JUN EH 1. Erinomaista tyyppiä, erinomaiset mittasuhteet omaava, sopivan kokoinen
narttu jolla erinomainen luonne, vielä kovin niukassa karvapeitteessä, sopiva raajaluusto, hyvä pää, hyvä runko,
hieman lyhyt lantio ja taka-askel jää tänään kovin lyhyeksi, esitetään hyvin, tarvitsee aikaa. Oulu KV 18.7.
Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 4. Nice orange and white, rather plain head, strong compact body,
very nice bone, good angulations, good movement, nice coat quality, well presented. Valkeala RN 8.11. Matti
Luoso KÄY EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen narttu, pään linjat voisivat olla yhtenäisemmät,
hyvä pituus, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, oikea purenta, sopiva kaulan pituus, sopiva luusto, melko hyvät
käpälät, vielä hieman kapea runko, hyvät kulmaukset, hieman pyöreä lanneosa, ylälinjan tulisi olla liikkeessä
laskevampi, hyvä karvan laatu, mukava käytös.
Taipumuskokeet: Petäjävesi 9.8. Risto Janne SPA 1.
JUSMIL ICE PEARL 17297/07 s.9.2.2007 i. A'Fransmanni des Pyramides de Cholula e. Volfrad Marry-Liiz'ly
kasv. Sanna Fält
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta NUO EH 2. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erittäin hyvä nuori narttu,
hyvä pään malli mutta suuret pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, riittävä kaula, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä
rintakehä, hieman kapea reisi, oikea karvan laatu, juoksee vinossa. Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola AVO
EH 4. Erittäin feminiininen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, riittävä luusto,
kohtalaisesti kulmautunut, riittävä runko, liikkuu ok. Oulainen RN 3.5. Leila Kärkäs AVO H. Kovin niukassa
karvapeitteessä esiintyvä, hyvät mittasuhteet omaava narttu joka saisi olla kauttaaltaan vahvempi, kapea pää ja
kuono, hieman takaluisu kallo, pystyt lavat ja kaula kiinnittyy jyrkästi selkään, kovin kapea edestä, riittävät takakulmaukset, liikkuu lyhyellä askeleella, hyvä karvan laatu ja miellyttävä käytös.
Taipumuskokeet: Pyhäntä 8.8. Tiina Karlström SPA 1.
JUSMIL SAPPHIRE 15526/06 s.29.1.2006 i. Jenlin Countryman e. Elmers Goldmine Davina Charming kasv.
Sanna Fält
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi AVO H. Kokonaisuutena vielä kovin kapea, korkearaajainen ja ilmava
narttu jolla hyvä pää, oikea purenta, saisi olla edestä paremmin kulmautunut, säkä saisi näkyä paremmin, liikkuu
edestä ahtaasti, takaliike ok, hyvä luonne, turkki hieman pehmeä, esitetään erinomaisesti. Raahe RN 31.1.
Paula Rekiranta AVO H. Hieman hoikassa kunnossa esitetty ilmava ja kapearunkoinen narttu, hyvä pää, kaunis
lempeä ilme, riittävä kaula ja etukulmaukset, kapea edestä, hieman matala rintakehä, kapea reisi, riittävät takakulmaukset, karva ei parhaimmillaan tänään, erittäin hyvät sivuliikkeet, hieman vaisu esiintyminen. Kokkola KV
5.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO EH 4. Proper breed type, 3½ years old, correct head, could have longer
neck, proper ribcage, correct hindquarters, slightly round croup, moves ok, nice temperament.
Taipumuskokeet: Kauhava 16.8. Tiina Karlström SPA 1.
Metsästyskokeet: Raahe 14.11. Pekka Eskola AVO - (48 pist).
KERTTU 12074/08 s.16.11.2007 i. Fin & Ee Mva Cockhill Moneymaker e. Tiarnian Bierne kasv.
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi JUN H. Hyvän kokoinen narttu jolla selvä sukupuolileima, mittasuhteiltaan sopusuhtainen, hyvät pään linjat, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, saisi olla kulmautunut
paremmin, kokonaisuus vielä täysin kesken ja kovin kapea, liikkuu edestä ahtaasti, takaliike ok, hyvä karvan
laatu, esitetään erinomaisesti, luonne hyvä. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä JUN EH. Very
young female, good type and format but she needs more substance for show, she is not in show condition today,
balanced movements, needs more power in movements. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie NUO H. Kovin
ujosti esiintyvä, edestä ja takaa niukasti kulmautunut lyhytlantioinen tyttö, hyvä ilme, lyhyehkö kaula, hyvä raajaluusto, epätyypillinen cockerin käytös, hyvä karva.
KRISTALA COCKWAVE'S BLACK LOVE 35942/09 s.6.6.2009 i. Flyers Tan Legacy e. Fin & Ee Mva Flyers
Zazagabor kasv. Marika Virtanen
Näyttelyt: Helsinki PN 15.11. Pirkko Konttinen PEN 2 KP. 5 kk, miellyttävä pää, hyvä runko ikäisekseen,
hyvät raajat, hyvä karva.

KRISTALA COCKWAVE'S FAIRYTALE 58729/07 s.26.10.2007 i. Athos Black Petrs e. Fin & Ee Mva Flyers
Zazagabor kasv. Marika Virtanen
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden JUN EH 3. Pienehkö, vielä kesken kehityksen oleva narttu jolla
kaunislinjainen pää, hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut etuosa, rungon tulee vielä kehittyä,
liikkuu riittävällä askelmitalla, voisi olla hieman raajakkaampi, lupaava turkki, jännittää hieman kehätilannetta.
Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia NUO ERI 1. Beautiful type, very nice head, excellent bite, correct
head, ears and eyes, very nice neck and topline, would need a little more chest, excellent angulations and
movement. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta NUO ERI 1 PN4 VASERT VACA. Harmonisch im Typ,
sehr gute Haarstrukture, sehr gute Vorbrust, schöne Hals-Rückenlinie, Behang korrekt, sehr gut bemuskelt,
Winkelungen korrekt, Bewegung frei, gutes Wesen.
KRISTALA COCKWAVE'S FLOWER GIRL Ee JMva 58730/07 s.26.10.2007 i. Athos Black Petrs e. Fin & Ee
Mva Flyers Zazagabor kasv. Marika Virtanen
Näyttelyt: Iitti RN 31.5. Lena Danker NUO ERI 1 VASERT. 1 v 7 kk, feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet,
kaunislinjainen pää, riittävä otsapenger, hyvät korvat, oikea purenta, hyvä huulilinja, tasapainoiset kulmaukset,
rintakehä saisi olla paremmin kaareutunut, hyvä selkä ja lantio, erinomaisesssa lihaskunnossa, sopiva luusto,
hyvät käpälät, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvällä askelmitalla ja oikealla asenteella. Oulu KV 18.7. MariaLuise Doppelreiter, Itävalta NUO ERI 4. Nice golden bitch, good head, well developed body for age, very nice
angulations, excellent movement, coat should be less woolly, nice character. Vesilahti RN 9.8. Markku
Santamäki NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Erittäin kaunisilmeinen, lavat voisivat olla viistommat, erittäin hyvin
kulmautunut takaa ja suhtkoht hyvät olkavarret, hyvä rinnan syvyys, eturinta saisi olla voimakkaampi, käyttäytyy
ja liikkuu hyvin. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka NUO ERI 1 PN2 VASERT. Nice female, correct head,
neck, body and tailset, would prefer slightly better tail carriage in movement, correct quarters, nice movements
and temperament. Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara NUO EH 1. Miellyttävän tyyppinen narttumainen
kokonaisuus joka voisi olla hiukan kootumpi rungoltaan, sopiva luusto, kauniit silmät, otsapenger saisi olla
merkatumpi, hyvä tasapaino kuonon ja kallon välillä, etuosa vielä kesken kehityksen, hyvä lihaksikas takaosa,
rintakehä voisi olla pidempi ja lanne lyhyempi, pehmeä ylälinja häiritsee liikkeessä, malttaessaan kantaa itsensä
kauniisti, askelpituus on hyvä, pitää tiivistyä ja täyttyä. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia KÄY ERI
2. Good shaped quality head, nice eye and earset, good front and bone, nice neck, shoulders and topline, good
bend of stifle, moved well.
KULTAHUNAJAN NEW INSPIRATION 31721/07 s.1.5.2007 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro Mva PMJV05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Jenlin Another Maid kasv. Kirsi Keränen
Näyttelyt: Tohmajärvi RN 2.5. Soile Bister AVO H. Hyväluustoinen ja hyvärunkoinen feminiininen narttu jolla
hyvä ylälinja, riittävän vahva kuono, korkea otsa, toivoisin pidemmän kaulan, taipuisat ranteet, pitkät litteät ulkokierteiset etukäpälät, hyvä hännän kiinnitys, kovin synkkä roan-väri, voisi liikkua maatavoittavammin, hyvä
luonne. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO EH. Large, good type female with too long body,
good head, excellent expression, too soft back, especially in the movement, too narrow parallel front, good
balanced movements but needs temperament in the ring. Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos, Unkari AVO EH
4. Well proportioned female but today in movement could have been better, well proportioned head but muzzle
could be better, good neck, compact body, good angulations, colour could be clearer. Joensuu KV 16.8. Elena
Ruskovaara AVO EH (vain laatuarvostelu, myöhästyi kehästä). Varsin hyvät mittasuhteet omaava, feminiininen,
seistessä mallikas, hyvä luusto, pää vähän vaatimaton, kulmakaaret saisivat olla selvemmät ja kuono täyteläisempi, tilava rintakehä, sopivat takakulmaukset, tarpeeksi kulmautunut edestä, antaa liikkeessä etumatalan
vaikutelman, saisi kantaa itsensä kauniimmin, keskipitkä askel.
LADYSPLIT'S CAILIN 33889/06 s.6.6.2006 i. Fin Mva Fin Jva Leading-Light Banga-Boomerang e. Merazure
Ocean And Sky kasv. Ulla Ruistola
Jäljestämiskokeet: Espoo 13.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 2 (34 pist).
Tottelevaisuuskokeet: Keuruu 31.5. Aino Juhantalo-Kakkola ALO 3 (108 pist).
Luonnetestit: Turku 21.5. Jorma Lankinen ja Sirkka Lempinen 0 pist. Koe keskeytetty: pehmeys.
LEADING-LIGHT AMAZING AMAZON Fi Mva 16412/01 s.7.2.2001 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e.
Breeze Pearl ’n’ Diamont kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Valkeala RN 7.3. Leila Kärkäs VET ERI 1 PN4 ROP-VET. 8-vuotias iloinen narttu jolla hieman kapea
pää, etenkin kuono saisi olla täyteläisempi, etuosan kulmaukset niukat, hyvä takaosa, hieman lyhyt kaula, hyvä
rintakehä ja eturinta, liikkuu melko hyvin, hieman karkealaatuinen karvapeite. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj,
Slovenia VET ERI 1 VSP-VET. Excellent in type, nice head, excellent body, very nice temperament, enough
correct topline, correct bite, very strong angulation, deep chest, correct coat texture and movement. Hyvinkää
ER 25.10. Pierluigi Buratti, Italia VET ERI. Femminile di buona sostanza, espressione typica di razza, corretti
rapporti cranio e muso, buon occhio, dentatura e pigmentazione corrette, bene l'orecchio, buon collo, rene solido
e di giuste proporzioni, buon torace, bene gli angoli anteriori e posteriori, movimento lateralo corretto, anteriore
un po' piu aperto, eccellente mantello e la coda. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso VET ERI 1 PN1 SERT FI MVA
VSP ROP-VET. Hyväkuntoinen veteraaninarttu, hyvä pään pituus ja linjat, loiva otsapenger, oikea purenta,
sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, riittävällä
askeleella, melko hyvä karvan laatu, hyvä käytös.

LEADING-LIGHT BROWN-EYED GIRL Fin Jva 26770/04 s.10.4.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. Fin Jva
Leading-Light Me Myself 'N' I kasv. Satu Laitinen
Tottelevaisuuskokeet: Mäntsälä 17.5. Harri Laisi AVO 1 (186 pist). Helsinki 24.5. Harri Laisi AVO 1 KP (181
pist). Orimattila 1.6. Ossi Harjula AVO 2 (147 pist). Askola 13.6. Harri Laisi AVO 1 (173 pist) TK2.
LEADING-LIGHT I SAY I SAY I SAY Fi Mva JV-07 29627/07 s.24.2.2007 i. Bleber's Step By Step e. Fin Mva
Leading-Light Some Like It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen KÄY EH 2. 2½-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen nuori
narttu joka voisi olla hieman napakammassa kunnossa, kaunisilmeinen narttumainen pää, voimakkaat posket ja
kallo, hyvä purenta ja korvat, vahva lanne, käpälät ja takaosa, hyvä karvan laatu, liikkuu kovin löysästi edestä ja
selkälinja saisi olla vahvempi, hyvä luonne. Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki KY ERI 1 PN1 SERT FI MVA
VSP. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä pää, oikeat kuonon ja kallon ylälinjat,
hyvä vahva kaula, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy mallikkaasti ja liikkuu hyvin. Korpilahti RN
29.3. Matti Tuominen KÄY ERI 1 PN1 VSP. Erinomaista tyyppiä oleva kaunispäinen ja kaunisilmeinen narttu
jolla hyvä luusto ja erinomainen luonne, riittävä karvapeite, hyvä runko mutta saisi olla tiiviimmässä kunnossa,
hyvät takakulmaukset, lapakulma saisi olla viistompi, esitetään hyvin, liikkuu normaalisti. Hausjärvi RN 4.4.
Harri Lehkonen KÄY ERI 2 PN4. Iloisesti esiintyvä keskikokoinen narttu, hieman korostunut otsa, erittäin hyvin
kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja turkki, liikkuu ryhdikkäästi ja hyvällä askeleella, voisi olla mittasuhteiltaan
hieman raajakkaampi. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VAL ERI 2. Hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää,
hyvä kaula, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä vahva luusto ja runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvä ylälinja, hieman
niukassa turkissa, liikkuu hyvin, iloinen luonne. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VAL ERI 1.
Very merry orange roan, lovely head and expression, short compact body, excellent angulations, a bit erratic on
the move but moves well if she wants to, nice coat quality. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta VAL ERI 3.
Temperamentvolle Hündin von guter Grösse, femininer Kopf, starker ausgeprägte Stop, Vorne etwas tiefer
gestellt, gute Brusttiefe, korrekte Rückenlinie, gutes Haarkleid, freundiges Rutenspiel, flottes Gangwerk.
LEADING-LIGHT LIKE IT OR NOT 20456/08 s.11.3.2008 i. Bleber's Take's Two To Tango e. Leading-Light
Chanson d'Amour kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen JUN ERI 1. 1-vuotias hyvin miellyttävä juniori jolla oikeat ääriviivat,
runko ja luusto, narttumainen pää ja ilme, hyvä purenta, hieman lyhyt kuono, etuosa voisi olla paremmin
kulmautunut, hyvä pitkä rintakehä, vahva takaosa, erinomainen karvan laatu, liikkuu mielellään, etuaskel voisi
olla pidempi, hyvät takaliikkeet, tyypillinen reipas luonne. Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki JUN EH 1.
Kesken kehityksen oleva, kevytrakenteinen, pään tulee kehittyä, etenkin kuono-osan voimistua, kohtalaisesti
kulmautuneet raajat, riittävä luusto, käyttäytyy erittäin iloisesti ja reippaasti, hyvä turkki. Korpilahti RN 29.3.
Matti Tuominen JUN EH 2. Erinomaista tyyppiä oleva, erittäin hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla miellyttävä
luonne, sopiva raajaluusto ja hyvä turkki, kuono-osa saisi olla pidempi, turhan luisu lantio, taka-askel jää lyhyeksi
tänään, hyvä runko, esitetään hyvin. Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola JUN ERI 1 PN4. Erittäin feminiininen
sievä narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, kompakti runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu
hyvällä askeleella, säkä voisi olla selvempi liikkeessä, miellyttävä luonne. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko
Konttinen JUN ERI 1 PN2 SERT. Erinomainen pää, hyvä kaula, hyvä runko ja raajat, hieman kapea edestä,
liikkuu hyvin. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori narttu
jolla kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, hyvät käpälät, hieman suorat olkavarret, hyvä
eturinta, hyvä selkä, erinomainen turkin laatu, liikkuu iloisesti mutta hieman lyhyin askelin, miellyttävä luonne.
LEADING-LIGHT RAY OF LIGHT 26603/08 s.5.4.2008 i. Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. LeadingLight Tzunami kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia JUN ERI 3. Correct size, nice temperament, well formed
head but with shorter neck, correct ears, eyes and bite, very strong angulations, correct chest and movement.
Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta JUN EH 3. Korrekt im Typ, sehr schöner Kopf, Behang korrekt
betragen, Rücken gerade, Elbogen etwas loose, Vorne engstehend, jugendliche Haarstruktur, sehr gute Brustausstammung, in der Bewegung leichtes Elbogen Spiel, in der Hinterhand etwas breit, für das Altern korrekt
bemuskelt, gutes Wesen. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta JUN EH 2. Tiivisrunkoinen nuori narttu, hyvä pään
profiili, hieman kapea alaleuka, tyylikäs kaula, lavat voisivat olla viistommat, hyvä runko, riittävät takakulmaukset,
oikea turkin laatu, kevyet liikkeet. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, vankkarunkoinen nuori narttu jolla hyvä ilmeikäs pää, luusto voisi olla hieman vankempi ja raajat
hieman paremmin kulmautuneet, erinomainen turkki, liikkuu iloisesti mutta hieman lyhyin askelin. Hyvinkää ER
25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia NUO H. Black bitch, well proportioned all through, moved soundly when
settled, would prefer more body condition and bone, otherwise nice type.
Taipumuskokeet: Renko 25.7. Anitta Kauppila SPA 1.
LEADING-LIGHT SOME LIKE IT HOT Fin Mva 33567/99 s.8.6.1999 i. C.I.B Fin & Ee & Lt & By Mva V-94 LtuV99 Fools Alibaba e. Breeze Nightshift kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen VET ERI 1 VSP-VET. Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen VET
ERI 1 PN2 ROP-VET. 10-vuotias veteraani jolla kaunis pää, ilme ja luonne, hyvä luusto, riittävä turkki, hyvä
runko mutta ylälinja painuu jo turhan paljon, niukasti kulmautunut edestä, hyvät takakulmat, voisi liikkua takaa
pidemmällä askeleella, kokonaisuutena erinomainen. Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen VET ERI 1 PN2 ROPVET BIS2-VET. Erittäin hyvin säilynyt, tyylikäs veteraaninarttu, kaunis pää ja ilme, hyvin kulmautuneet raajat,
oikeat mittasuhteet, kaunis turkki, esiintyy hyvin, terveet liikkeet. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta VET EH 1.

10-vuotias erittäin hyväkuntoinen ja kaunisturkkinen veteraani, olemukseltaan turhan matalaraajainen,
miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula, hyvä runko, raajat ja kulmaukset, liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin, hyvä
luonne. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä kaula, hieman lyhyt
olkavarsi, hyvä ylälinja ja luusto, hyvin kulmautunut takaa, kaunis turkki, hyvä lyhyt tiivis runko, iloinen luonne.
liikkuu hyvin. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VET ERI 1 ROP-VET. Lovely orange and white
bitch, nice feminine head, very typical in body, nice angulation, well presented in beautiful coat and condition,
good movement. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta VET EH 2. 10 Jährige Hündin in guter Kondition,
korrekter Kopf, Vorne etwas tiefer gestellt, weicherer Rücken, gutes Haar, korrektes Rutenspiel, freie
temperamentvolle Bewegung. Hyvinkää ER 25.10. Pierluigi Buratti, Italia VET ERI. Femminile di buona
sostanza e struttura, corretti rapport cranio e muso, dentatura e pigmentazione corretti, bene l'occhio, buon collo,
dorsale e rene di guiste proporzioni, anche se un po' sopraposo, buoni gli angoli ed appiombi, movimento tipico,
bene la coda, mantello di giusta tessitura. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia VET ERI 1 ROP-VET.
10½ years old in excellent condition, lovely expression, very well angulated, excellent coat, good movement.
Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia VET EH 4. Nice head and expression, well placed ears, good
front and feet, well ribbed body, good shaped quarters, would like more length of legs, moved well.
Jäljestämiskokeet: Orimattila 7.6. Hannu Palonen AVO 9 (0 pist). Rauhallinen lähtö, ensimmäisellä osuudella
kaksi määrätietoista poistumista jäljeltä, hukat, kulmalle hieman sivusta ohi niin pitkälle että tuomitaan kolmas
hukka, tullaan harjoitusmielessä kaadolle.
LEAVENWORTH U I LOVE I DO 46872/06 s.6.7.2006 i. Athos Black Petrs e. Leavenworth Luv Me Luv Me Not
kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara AVO EH 2. Hyvin kauniisti rakentunut, tasapainoinen,
miellyttävä, jäntevä, tilavarunkoinen narttu, hyvät silmät, tarpeeksi kulmakaaria, kuono voisi olla pidempikin,
hyvin varma-asentoiset raajat, tasapainoinen askellus, etenevä ulottuva ravi, kaunis näyttelykunto, erinomaisesti
rakentunut ja tyylikäs kokonaisuus mutta on aivan liian hämillään eikä näytä ollenkaan häntäänsä liikkeessä,
häntä määrää palkintosijan.
LECIBSIN NINNULEE 48353/07 s.19.8.2007 i. Tudormist Poacher Pocket e. Quietly Redemption Song kasv.
Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen NUO H. Hyvän tyyppinen, miellyttäväluonteinen narttu joka kovin
rungoton ja köyristää selkäänsä liikkuessa, sopiva raajaluusto, hyvä kaula ja turkki, ahtaat liikkeet, esitetään
hyvin.
LECIBSIN ULLAH 18193/08 s.16.11.2007 i. Tudormist Poacher Pocket e. Raccoon's Unicue Rose kasv. Jukka
Kuusisto
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia JUN EH. Good format and pigment, somewhat short in
coat, very typical head but some open eyes on right, good withers and topline, correct angulation, good front,
free moving, correct teeth.
LIGHT SOUND SUMMERTIME 53698/07 s.22.4 2007 i. Light Sound Oh Mein Papa e. Light Sound Karmencita
kasv. Inga-Britt Freij, Ruotsi
Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki AVO EH 4. Hyvät pään linjat mutta sen tulisi olla täyteläisempi
ja kuono-osan vahvempi, riittävä luusto, jättää jonkin verran kevyen ja matalajalkaisen vaikutelman, kevyet
liikkeet, käyttäytyy hyvin. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO H. Nice type blue roan bitch,
good head, topline and tailset, well angulated rear, would like a little more bone and development in middle
piece, moved ok.
LOITSUTUULEN WINDBELL 39784/06 s.16.7.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Mva Fin Jva
Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Siiri
rauhoitetaan ja ohjataan jäljelle, kaikki osuudet Siiri jäljestää miellyttävää vauhtia tehden muutamia tarkistuslenkkejä, makuuksista Siiri merkkaa 1., 3. ja 4. hyvin, 2. makaus ohitetaan tassun mitalla, 1. ja 3. kulma selviää
lenkillä ulkokautta ja 2. kulmalla oleva katko laajalla kaarella veretyksen lopusta veretyksen alkuun, kaadon Siiri
omistaa nuuhkien ja sille jääden, erinomainen ohjaajan ja koiran yhteistyö. Elimäki 28.6. Tuovi Henttu VOI 0 (0
pist). Luumäki 2.8. Seppo Markelin VOI 1 (46 pist).
LOITSUTUULEN WITCHERY 39787/06 s.16.7.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Mva Fin Jva
Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle
Näyttelyt: Valkeala RN 7.3. Leila Kärkäs AVO EH 1. Hyvät mittasuhteet omaava, erittäin hyvän tyyppinen,
seistessä kaunislinjainen, mutta liike ei ole tarpeeksi ulottuvaa, kaunisilmeinen hyvä pää, hyvät pään ylälinjat,
hyvä kaula, eturinta saisi olla voimakkaampi, tasapainoiset sopivat kulmaukset, hieman kapea etu- ja takaliike,
erinomainen karvan laatu, miellyttävä käytös. Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso AVO H. Erittäin hyvän tyyppinen
narttu mutta pään linjat voisivat olla yhtenäisemmät ja kuono-osa saisi olla täyteläisempi, oikea purenta, sopiva
kaulan pituus, luusto saisi olla vahvempi ja käpälät korkeammat, eturinta saisi olla vahvempi, hyvä runko ja
sopiva polvikulma, säkä saisi olla korkeampi, liikkuu sekä edestä että takaa hyvin kapeasti, liikkeissä ylälinja
painuu, hyvä luonne. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko AVO H. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, kaunis pää ja
ilme, hieman kapea etuosa ja löysät kyynärpäät, riittävä luusto, hyvä runko mutta hieman lyhyt rintakehä, jyrkkä
lantio joka näkyy liikkeessä, hyvin kulmautunut, takaosa voisi olla vahvempi, saisi liikkua sivulta ja edestä

paremmin, hyvät takaliikkeet. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia AVO ERI. Very nice size and type with
nice head and compact body, correct eyes, ears and bite, enough strong angulations, not optimal coat condition,
excellent movement. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila AVO ERI 3 PN3 VASERT. Kaunispäinen narttu, hyvät
mittasuhteet, kaunis kaula, runko voisi olla hieman täyteläisempi, hyväasentoiset raajat, erittäin hyvä ylälinja ja
karvapeite, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä luonne.
Jäljestämiskokeet: Luumäki 10.5. Heikki Vesikko AVO 2 (a-3, b-7, c-6, d-13, e-3, f-2 = 34 pist). Nopea määrätietoinen lähtö, etenee maavainulla, osoittaa makuut pysähtymällä tultuaan niille suoraan jäljellä mutta lähtee
niiltä aina tulo-osuuden jatkeelle, saa 1. makuun jatkeella hukan, selvittää 2. kulman pienehköllä kaarrolla 3.
osuudelle, pyörähtää 1. osuudella laajahkon kaarron oikealle osuuden puolivälissä, hakee 2. osuuden puolivälissä kosteikon ylitystä kolmella rengastuksella, poikkeaa vielä ennen kaatoa jäljen oikealle puolelle, palaa
sieltä kuitenkin pikaisesti takaisin, menee tästä suoraan kaadolle, pysähtyy, nuuhkii ja jää paikoilleen. Ylämaa
21.5. Aila Pekkarinen AVO 1 (a-6, b-10, c-8, d-13, e-3, f-5 = 45 pist). Unna ohjataan hyvin jäljelle, edetään 1.
osuutta jarrutellen sopivaan vauhtiin, 1. osuudella pieniä tarkistuspyörähdyksiä, muuten jälkitarkkaa, 1. kulmalla
makuu merkataan hyvin ja kulma pienellä tarkistuksella, 2. osuudella riistan jäljet aiheuttavat useita pienehköjä
tarkistuslenkkejä molemmin puolin jälkeä, 2. kulmalla makaus taas hyvin pysähtyen ja kulma tarkasti, 3. osuus
jälkitarkasti kaadolle jota tutkii jääden sen luo, tänään riistan jäljet aiheuttivat hieman pyörimistä lupaavan
jälkikoiran suoritukseen. Luumäki 2.8. Jukka Kuparinen AVO 2 (38 pist).
MANACA’S FAIR MEANS OR FOUL 30695/08 s.15.4.2006 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road
Jack e. Se(n) Mva Se Jva Manaca’s Unblushing Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Excellent type and size, well
formed head with correct ears, eyes and bite, long neck, short topline and body, very strong angulation, deep
chest, with nice temperament and movement. Iitti RN 31.5. Lena Danker AVO H. 3-vuotias narttu joka antaa
hieman lyhyen ja raskaan vaikutelman, feminiininen pää, hyvä kallo mutta kuono-osa saisi olla vahvempi,
hieman roikkuvat luomet, oikea purenta, hyvät korvat, riittävät kulmaukset, hyvän muotoinen rintakehä,
valitettavasti esitetään tänään löysässä kunnossa, sopiva luusto, liikkuu hyvällä askelmitalla mutta kunto
häiritsee, hyvä luonne. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO EH. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää
mutta turhan kevyt kuono-osa, hieman lyhyt kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, lyhyt tiivis
runko, hyvä turkki, liikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä luonne. Kotka KV 13.6. Annukka
Paloheimo AVO EH 3. Pulskassa kunnossa, hieman pieni pää, kevyt kuono, hieman kevyt luusto, hyvä rintakehä, hyvä lantio ja takaosa, kaunis karva, etuliike jää melko lyhyeksi, saa hoikistua. Kemi KR 12.7. Ritva Raita
ERI 1 PN1 SERT VSP. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO EH. Gutproportionierte Hündin, der Kopf
könnte noch etwas eleganter sein, etwas enger Front, korrekte Winkelungen Vorne und Hinten, gute
Temperament und Präsentation, schöne Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti AVO ERI 1 PN2
VASERT. 3 years old female, feminine head, nice expression, good length of muzzle, good pigmentation, soft
expression, dark eyes nicely placed, clear stop, good length of neck, strong topline, good rear angulation, could
have more conformation in movement. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola AVO ERI 1 PN2 SERT.
Very feminine in type with beautiful head, medium sized, compact, elegant, proportional, beautiful standing and
moving, in excellent show condition, well angulated, nice and efficient in movement. Hyvinkää ER 25.10. Jean
Gilmour, Iso-Britannia AVO ERI 2. Nice type black bitch, nicely developed head, expressive eyes, well laid
shoulders, level topline, good tailset, well developed chest, correctly angulated rear end, happy temperament,
moves soundly, needs more schooling to stop leaning in when moving away, well presented. Valkeala RN 8.11.
Matti Luoso AVO H. Tyypiltään ja kooltaan erittäin hyvä narttu, turhan kevyt kuono-osa, oikea purenta, hyvät
pään linjat, hieman loiva otsapenger, sopiva kaulan pituus, kevyt luusto, hyvät käpälät, hyvä runko ja
kulmaukset, pehmeä selkälinja, liikkuu takaa hieman pihdisti, hyvä karvan laatu, hyvä käytös. Helsinki KV
12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO EH. Feminine, sweet expression, cow hocked, close behind, a little
erratic in front, excellent character, strong topline, good proportions, good ribbing, good bone. Helsinki KV
13.12. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI 4. Very feminine bitch with lovely head and expression, good
reach of neck set in well placed shoulders, very good forechest and good depth of body, firm topline which she
keeps on the move, well rounded hindquarters, very sound with excellent positive action.
MANACA’S LOOK LOW AND BEHOLD 27526/08 s.2.6.2007 i. Se(n) & Dk & No Mva EuJV-06 SeV-06 SeV-08
Manaca's Beat About The Bush e. Se Mva Manaca's Cross Country kasv. Monica Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO EH. 2 years old, good type, I would like more
stop, narrow brisket, enough chest, I would prefer stronger bones, good coat, close hocks in the movement.
MANACA’S MAKES ME SMILE Se Jva S67725/2007 s.21.10.2007 i. Se(n) & Dk & No Mva EuJV-06 SeV-06
SeV-08 Manaca's Beat About The Bush e. Northworth Nugget at Manaca kasv. Monica Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka NUO ERI 2. Utmärkt typ, bra proportioner, fint tikhuvud och
uttryck, välvinklad, bra topline, rör sig väl, välvisad. Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro NUO ERI 1 PN4. Lovely
young female with excellent proportions and balance, excellent feminine head and expression, beautiful neck
and topline, correct tailset, very well balanced angulations, deep chest and excellent body, correct coat quality, a
bit loose in elbows while moving, excellent movement from side with a lot of power and attitude, lovely
temperament and well presented.
MANACA’S UP UP AND AWAY S66585/2008 s.8.10.2008 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca's General Idea e. Se(n)
& No Mva Se Jva NoV-05 Manaca's Main Attraction kasv. Monica Forsander, Ruotsi

Näyttelyt: Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto PEN 1 KP ROP-pentu. Tasapainoisesti kehittynyt pentu, hyvä
pää ja ilme, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä selkä ja rintakehä, liikkuu hyvin, hyvä turkin laatu.
Rovaniemi RN 21.5. Johan Juslin PEN 1 KP ROP-pentu. Kaunislinjainen narttu, erinomainen raajaluusto,
harvinaisen kaunis pää ja ilme, tiiviit käpälät, erinomainen takaosa, lupaava yksilö. Tuusula ER 6.6. Merja
Järnstedt PEN 1 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, tiivis, hyvärakenteinen, lupaava nuori narttu jolla
kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, miellyttävä luonne, liikkuu erittäin hyvin. Tuuri KR 7.6. Matti
Tuominen PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen 8 kuukauden ikäinen pentu jolla erittäin hyvät mittasuhteet, sopiva raajaluusto, hyvä kaula ja ylälinja, lupaava pää, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu ikäisekseen
hyvin, hyvin esitetty.
MANACA’S YESTER YEAR 21361/09 s.16.12.2008 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca's General Idea e. Se(n) & No
Mva Se Jva PMV-06 Manaca's Undesigned Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska PEN 2 KP. 5 months old bitch of excellent quality,
fantastic outline but I would like to see a little more all over, excellent chiselled feminine head, scissor bite,
excellent neck, well angulated shoulder, good forechest, nice body, excellent croup and tailset, well angulated
behind, happy mover, covers ground very well, very happy temperament, excellent presentation.
MANDOLIC CHOCOLATE CREAM 12711/09 s.25.10.2008 i. Lancelot von Limbruck e. Allway's Black Bella
kasv. Tanja Karjalainen
Näyttelyt: Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi PEN 1 KP ROP-pentu. Very feminine, 8 months old, good
size, pretty head, could have little more foreface, proper shoulders, correct neck, ribcage ok for age, slightly long
in loins, proper hindquarters, nice temperament, could have little more reach and drive, proper head carriage,
excellent coat texture. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN EH. Correct size of a bit longer
format, typical feminine head, loose eyelids, correct ears on set and length, soft back, a bit short croup, a bit
loose at elbows, would prefer more balanced movement especially in hindquarter with more power and longer
steps, out of coat today.
MARGATE FAY FABLE Fin Mva 22629/01 s.4.4.2001 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill’s Bonfire e.
Margate Art Of Illusion kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto VET ERI 2. Kauniissa kunnossa esitetty veteraaninarttu, hyvä
pää, vahva selkä, voimakas rintakehä, oikea-asentoiset raajat, liikkuu ikäisekseen hyvin. Haapavesi RN 18.4.
Marjo Jaakkola VET ERI 1 ROP-VET BIS2-VET. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja,
hyvä eturinta, sopiva luusto, vahva runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. Pyhäsalmi RN
19.4. Pirkko Konttinen VET EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen 8-vuotias veteraani, hyvä pää, erinomaiset mittasuhteet, etuhampaita puuttuu jo, hieman tukevassa kunnossa. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia VET
EH. Good proportions, compact, correct coat, typical head but somewhat flat skull, not enough developed
withers, correct topline, good chest, very closed angulation, correct front, flowing movement, correct teeth.
Lapua RN 9.5. Markku Santamäki VET ERI 2 PN4. Erinomaiset rungon mittasuhteet, upea ylälinja, kaunis ilme
ja hyvä charmi, hyvä luusto ja erinomaiset käpälät, laaja rintakehä, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin. Tuusula ER
6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI 4. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut edestä ja
takaa, hyvä luusto, hyvä vahva tiivis runko, kaunis ylälinja joka pysyy myös liikkeessä, iloiset ryhdikkäät liikkeet.
MARGATE FLAMING NORA 34166/07 s.24.3.2007 i. Charbonnel Interlord e. C.I.B Fin & Lv Mva Margate Cor
Blimey kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi Seelanti NUO ERI 1 PN3 SERT. Correctly sized black bitch with
correct body proportions, very expressive head, correct neck to shoulder proportions, correct earset, very good
front angulation, correct chest development, very good topline, correct tailset, good length of rib, coat is correct,
exhibits clean gait coming and going and typical free flowing gait in profile.
MARGATE KEEP IT REAL 51447/06 s.23.10.2006 i. Margate Be For Real e. Margate Look At Me kasv. Marjut
Kakko
Näyttelyt: Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP2. Erinomainen kokonaisuus,
hienossa näyttelykunnossa esitetty, itsensä kauniisti kantava ja kauniisti rakentunut narttu, kaunis ylälinja, eturinta ja rintakehä, esiintyy erinomaisella cockeriasenteella häntäänsä heiluttaen, hyvä pää jossa oikea ilme,
hieno esiintyjä ja liikkuja. Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen AVO ERI 1 PN1 ROP RYP4. Tyylikäs, ryhdikäs,
keskikokoinen narttu, feminiininen pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, runko voisi vielä
vahvistua, hyvälaatuinen turkki, esiintyy hyvin ja liikkuu oikean mittaisella askeleella. Mäntsälä RN 5.4. Matti
Luoso AVO ERI 1 PN1 ROP. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla hyvä pää jossa hyvät linjat, oikea purenta,
hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvät kulmaukset, samoin runko, hännän kiinnitys voisi olla hieman
alempi, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI
1 PN1 CACIB ROP RYP3. Very stylish, excellent type, nice head and expression, body and legs excellently
developed and excellently constructed, very powerful movement, enough parallel, excellent temperament. Lahti
KV 25.4. Reia Leikola-Walden AVO ERI 3. Mittasuhteiltaan erinomainen, kaunispäinen narttu, erinomainen
kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen runko, liikkuu riittävällä askelmitalla iloisesti, taka-askel
voisi olla hieman tehokkaampi, erinomainen turkki ja luonne. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia AVO
ERI 2 PN2. Correct type and size, well formed head, correct ears, eyes and bite, long neck, excellent topline,
strong angulation, deep chest, solid coat condition, in movement correct, the front legs could be little more
parallel. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta AVO ERI 1 PN1 CACIB ROP. Elegant im Typ, schöner

Kopf, Behang korrekt, schöne Hals-Rückenlinie, korrekte Vorbrust, vorzüglich bemuskelt, Winkelungen im Front
vorzüglich, Bewegung frei, gutes Wesen. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI 3. Hyvän
tyyppinen, erittäin tyylikäs ja ryhdikäs, kaunispäinen narttu, hyvä kaula ja ylälinja, etuosa saisi olla paremmin
kulmautunut, hyvä luusto, kaunis turkki, hyvä tiivis runko, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu ja esiintyy ryhdikkäästi
ja iloisesti. Kotka KV 13.6. Annukka Paloheimo AVO ERI 1 PN1 CACIB ROP RYP1. Hyvin rodunomainen
kokonaisuus, vahva luusto, erinomainen runko, hyvä pää, etukulmauksia saisi olla lisää, voimakkaasti
kulmautunut takaosa, pitkä sääri, iloinen esiintyminen, liikerata saisi olla pidempää ja tasaisempaa. Tuusula KR
4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia AVO ERI 1. Lovely type, feminine head, good neck and shoulder, needs to
develop in forechest, good outline, balanced body with good quarters, moved soundly with drive. Hyvinkää KR
5.7. Filip Johnsson, Ruotsi AVO ERI 1 PN1 VSP. Utmärkt typ, feminint huvud med trevligt uttryck, utmärkt
hals, rygglinje och vinklar fram och bak, välutvecklad kropp, utmärkta lår och rörelser. Karjaa KR 12.7. Juha
Kares AVO ERI 2 PN3. Erinomainen, tyylikäs, mittasuhteiltaan kaunis narttu, feminiininen viehättävä pää ja ilme,
kallon profiili voisi olla hieman parempi, hyvä kaula, suorahko olkavarsi, hyvä luusto, erinomainen rintakehä,
hyvä tiivis lanne, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä häntä, lennokkaat liikkeet joissa mittaa ja ryhtiä, edestä voisi
olla hieman vakaampi, hyvin kaunis karva. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila AVO ERI 1 PN1 VSP. Erinomainen
narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, runko ja luusto, tyylikäs ylälinja, erinomaiset takakulmaukset,
kaunis karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO ERI 1.
Nice type golden bitch, good proportions, happy temperament, nice shoulders, level topline, deep chest, moved
with reach and drive, nicely presented. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 1 PN2 CACIB.
2½ years, excellent type with lovely expression, excellent general construction, very well angulated, excellent
coat, lovely movement with excellent tail carriage. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia AVO ERI 2
PN2 VACA. Lovely type, quality feminine head, good eye and earset, lovely front, neat feet, good reach of neck,
level topline, well bent stifle, very sound mover. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 1
PN3. Good head, very good character, very good outline, solid topline, very good quarters, very good neck and
shoulders, good bone and feet, good forechest, her biggest fault is a very short upper arm, otherwise a top class
bitch. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI 2. Very well made bitch of excellent type, very
feminine head with lovely eye and expression, good front, legs and feet, short deep body with lovely spring of rib,
short strong loin, excellent bend of stifle, laid down hocks, moves soundly with good reach and drive.
MARGATE LOOK AT ME 34801/00 s.23.6.2000 i. Northworth Horn Fighter e. C.I.B Fin & Ee Mva Margate
What’s Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI 1 VSP-VET. Hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää,
hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja turkki, hyvä vahva runko ja ylälinja joka pysyy
myös liikkeessä, iloiset reippaat ryhdikkäät liikkeet. Hyvinkää ER 25.10. Pierluigi Buratti, Italia VET ERI 3.
Femminile di buona sostanza e struttura, corretti i rapporti cranio e muso, dentature ed pigmentazione corrette,
buon collo, bene il dorsale, bene solido di guiste proporzioni, bene il torace, corretto scoiluppo delle 3
dimensioni, bene il prede e gli appiombi, movimento sciolto, coda poco attiva, eccellente il mantello.
MARGATE MISS STICH 33922/06 s.26.5.2006 i. Fin Mva Margate The Macallan e. Margate Trust A Try kasv.
Marjut Kakko
Näyttelyt: Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara AVO H. Valitettavasti karvaltaan erittäin pehmeä narttu joka ei
nyt näyttelykunnossa, koko runko pehmeän karvan peitossa, runko voisi olla lyhyempi, oikea rintakehän malli,
tarpeeksi kaulaa, sopiva otsapenger, hyvän malliset silmät, kuono saisi olla täyttyneempi, korkea kinner, muuten
hyvä takaosa, niukemmin kulmautunut edestä, hyvä ylälinja liikkeessä, saisi liikkua yhdensuuntaisemmin,
tyypillinen sivuaskel.
MARGATE ODE TO YOU 57116/07 s.10.10.2007 i. Asquanne Ghenghis e. C.I.B Fin & No Mva Margate Wind
And Fire kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO EH 4. Very good proportions in head,
neck and body, little bit short and straight upper arm, little bit long loin and little bit sloping croup, in movement
little bit arched topline, correct expression, excellent temperament. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila NUO ERI
1 PN4. Kaunis narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko, voisi olla
aavistuksen täyteläisempi, erittäin hyvä ylälinja, hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä
luonne. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola NUO EH 1. Nice compact female with beautiful elegant
head, rather short neck and a little long body, moderately angulated in front and rear, nice front action, a little
jumpy in rear, good chest, nice coat and show condition, good bone, friendly with good pigmentation.
Tottelevaisuuskokeet: Lappeenranta 29.3. Pauli Härkönen ALO 2 (145 pist). Imatra 21.5. Tommi Varis ALO 2
(154 pist). Imatra 16.6. Pauli Härkönen ALO 2 (152 pist). Imatra 7.7. Markku Mäntynen ALO 3 (134 pist). Kotka
6.12. Tommi Varis ALO 1 (170 pist).
MARGATE SHE IS 34165/07 s.24.3.2007 i. Charbonnel Interlord e. C.I.B Fin & Lv Mva Margate Cor Blimey
kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Kares AVO EH 2. Feminiininen sievä narttu, feminiininen pää, hieman
suurehkot silmät, vahva rintakehä, lyhyt olkavarsi, erittäin hyvin kulmautunut takaosa, innokkaat sujuvat liikkeet,
mutta askelmittaa saisi olla hivenen enemmän.
MARGATE THE CHARMED ONE 18357/04 s.15.32.2004 i. C.I.B Fin & Lv & Lt Mva Shavian Cosa Nostra e.
Margate Could Be Yours kasv. Marjut Kakko

Näyttelyt: Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto AVO H. Mittasuhteiltaan oikea, reippaasti esiintyvä punainen
narttu, oikean muotoinen pää, hieman lyhyt turpea kaula, vahva selkä, tilava rintakehä, hieman lyhyt ja luisu
lantio, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin, pehmeä turkin laatu, miellyttävä luonne.
MARGATE WIND AND FIRE C.I.B Fin & No Mva 26041/05 s.10.4.2005 i. C.I.B Fin & Ee Mva Lochranza Jack
Daniels e. Margate Could Be Yours kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 PN1 ROP RYP3. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja
ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, erinomainen runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä
askeleella, aavistuksen korkea häntä liikkeessä, kaunis turkki. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen VAL ERI
1 PN1 ROP. Erittäin tyylikäs kokonaisuus, hyvä runko ja luusto, hyvä karva. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki
VAL ERI 1 PN2. Sopivan kokoinen, erinomaiset raajat ja runko, ilmeikäs pää, hyvät liikkeet, käyttäytyy iloisesti ja
luottavaisesti. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä VAL ERI 2. Strong, very elegant, large compact
female of wonderful type, clean head, excellent expression, excellent typical movement, moves with power.
Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta VAL ERI 1 PN1 VSP. Erinomaisella pitkällä ja vetävällä askeleella liikkuva
iloinen narttu, pää voisi olla hieman pidempi ja jalompi, hyvä kaula, ylälinja ja lavat, oikea-asentoiset lavat, hyvä
runko, karvapeite ok, rodunomainen luonne. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VAL ERI 1. Erittäin
hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä eturinta ja luusto, hyvä runko,
kaunis turkki, ryhdikäs iloinen liikkuja. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia VAL ERI 1 PN2. 4 years,
very beautiful type, nice head, sweet expression, good neck, level topline, good tailset, correct angulations over
all, good depth of brisket and ribs, good coat condition, nice temperament, sound mover. Laukaa KR 11.7.
Alberto Cuccillato, Italia VAL ERI 1 PN2. 4 years old, excellent type, excellent size for a female, I'd like more
stop, excellent brisket, strong topline, short loin, very well angulated, excellent coat, excellent movement. Karjaa
KR 12.7. Juha Kares VAL ERI 2. Innokas, feminiininen kauniisti liikkuva ilmeikäs narttu, feminiininen pää, kallon
linja voisi olla hieman parempi, hyvä kaula, tiivis etuosa, hyvä luusto, sopiva rintakehä, hieman pitkä lanne,
erinomainen takaosa, erinomaiset liikkeet joissa kauniisti mittaa, hyvä turkki. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens,
Itävalta VAL ERI 1 PN3. Harmonisch gebaute, gut proportionierte Hündin, korrekter femininer Kopf, Behänge
tief angesetzt und von korrekter Länge, Brust und Vorbrust gut entwickelt, gut anliegendes Haarkleid, Franzen
gut entwickelt, korrekte Bewegung mit freudigem Rutenspiel.
MARGATE WISE UP C.I.B Fin & Ee Mva 37558/01 s.9.8.2001 i. Fin & Ee Mva BaltV-03 Claramand For Sure e.
C.I.B Fin & Ee Mva Margate What’s Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VAL ERI. Up to size bitch with correct body
proportions, correct expressive head with correct skull to muzzle ratio, correct earset and length, front angulation
correct, correct coat, topline correct, tail could be set very slightly lower, strong hindquarters, clean movement
coming and going, free flowing in profile, shows good animation. Hyvinkää ER 25.10. Pierluigi Buratti, Italia
VET ERI 2. Di buona sostanza e struttura, corretti rapporti cranio facciali, dentatura e pigmentazioni corretti,
buon collo, bene la dorsale e le proporzioni del tronco, molto bene il torace, posteriore ben angolato, corretti gli
appiombi, movimento sciolto e molto tipici, mantello buono, molto bene la coda. Jyväskylä KV 21.11. Alberto
Cuccillato, Italia VET EH 2. 8 years old, good general condition but I would like better female expression, big
size, good movement.
MARGATE YARNWINDER 57119/07 s.10.10.2007 i. Asquanne Ghenghis e. C.I.B Fin & No Mva Margate Wind
And Fire kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Ilomantsi RN 6.1. Paavo Mattila JUN EH 1. Hyvin rakentunut nuori narttu, hyvän mallinen pää,
kaunis kaula, hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja, hyvä karva, liikkuu hyvin,
miellyttävä käytös. Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi JUN EH 3. Hyvän tyyppinen nuori narttu jolla selvä sukupuolileima, melko hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, saisi olla edestä paremmin
kulmautunut, säkä voisi olla näkyvämpi, pitkähkö lanneosa, vielä hieman pehmeä turkin laatu, sujuvat sivuliikkeet, hieman vallattomat etuliikkeet, erinomainen luonne. Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta NUO EH 1.
Erittäin hyvän tyyppinen, hieman vaisusti esiintyvä narttu, turhan lyhytlinjainen pää, pyöreät silmät, hyvä kaula,
oikein kulmautuneet raajat, hyvä rintakehä, kaunis turkki, yhdensuuntaiset liikkeet, hyvin esitetty. Mikkeli KV
26.7. Hana Ahrens, Itävalta NUO EH 2. P1 oben rechts doppelt, Hündin von guter Grösse, etwas längerer
Körperbau, korrekter femininer Kopf, gute Brusttiefe, fester Rücken, gut gewinkelt, gutes Haarkleid, ausreichendes Rutenspiel, zeigt sich etwas lustlos. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO EH. 2
years old, correct bite, gooseberry eyes, good chest, east-west feet, I would like a better croup, enough condition
of the coat, enough movement.
MERAZURE BELIEVE IN TAN Ee Mva 34465/05 s.16.6.2005 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill’s Bonfire e.
Lv Mva LvV-07 Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia KÄY EH. Correct type and size, correct head, excellent
bite, correct topline with a little higher set tail, deep chest, hindquarter legs less parallel especially in movement,
needs ring training, nice temperament. Juuka RN 24.5. Leni Finne KÄY EH 1. Riittävät mittasuhteet, sopiva
luusto, hyvä kuono-osa, riittävä otsapenger, hyvät tummat silmät, oikein kiinnittyneet korvat, aavistuksen
pyöreyttä kallossa, hyvä kaula, riittävä eturinta, melko pysty olkavarsi ja lyhyt oikean mallinen rintakehä,
voimakkaasti nouseva vatsaviiva, hieman jyrkkä lantio, askel saisi olla pidempi, vispaa voimakkaasti edestä.
MERAZURE GIVE ME A HUG 36757/03 s.22.7.2003 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru Mva EeV-06 Vitahotellets
Aragon e. Lv Mva LvV-07 Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen

Taipumuskokeet: Heinola 29.8. Veli Nurminen SPA 0.
MERAZURE ICE CREAM 37484/07 s.12.6.2007 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru Mva EeV-06 Vitahotellets
Aragon e. Ee Mva Merazure Believe In Tan kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO EH. Very good proportions in head, neck
and body, little bit small head in that body, little bit long loin, enough light movements, too narrow movements in
front, little bit sloping croup, correct temperament, needs more ring training, little bit short neck.
MERAZURE INSTANT COFFEE 37481/07 s.12.6.2007 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru Mva EeV-06
Vitahotellets Aragon e. Ee Mva Merazure Believe In Tan kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 2. Excellent proportions in head,
neck and body, correct expression, little bit narrow in chest in front and elbows little bit narrow, nice type, light
movements, too narrow in front, excellent temperament. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä NUO
ERI 1. Compact, excellent substance, good head, good expression, excellent topline, excellent angulations and
typical movement. Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta AVO H. Hyvän tyyppinen, tiivisrunkoinen narttu, pää saisi
olla pidempi ja kallon ja kuonon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, riittävä kaula, ulkokierteiset etukäpälät, hyvä
runko, niukasti kulmautunut takaa, kauniisti laitettu turkki, erittäin löysät etuliikkeet, saisi esiintyä reippaammin.
Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta AVO ERI 3. Hündin von guter Grösse, feinerer femininer Kopf mit
etwas schmalerem Fang, gute Hals-Rückenlinie, kurze Lende, gutgewinkelt, gut anliegendes Haarkleid, mit
schönen Franzen, ausreichendes Rutenspiel, korrektes Gangwerk.
MERAZURE J-LO 59694/07 s.11.11.2007 i. Merazure Forever Tan e. Lv Mva LvV-07 Merazure Victory Is Sure
kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Keitele RN 7.6. Markku Santamäki NUO EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, hyvä pää ja kaula, vahva runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käpälät saisivat olla korkeammat,
hyvä karvan laatu, käyttäytyy hyvin. Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos, Unkari NUO ERI 1 PN3. Well balanced
temperament, good movement, well proportioned head, bite ok, well muscled neck, compact body, good fore
and hindquarters, good coat. Joensuu KV 16.8. Elena Ruskovaara NUO EH 2. Mittasuhteiltaan oikea,
rungoltaan täyteläinen, sopivaluustoinen narttu, hiukan pyöristyvät silmät, ilme voisi olla leppoisampi, kuono saa
täyttyä, hyvä leveys eturinnassa, sopivat takakulmaukset, vähän pysty lapa, kauniisti viimeistelty karva jonka
laatu vähän pehmeä, kantaa itsensä kauniisti, hyvä häntä, askellus kovin kiireistä, jää lyhyeksi, haluttu
ulottuvuus puuttuu, esitetään erinomaisesti. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari NUO ERI 1 PN2
VASERT. Gut proportionierte elegante Hündin aber Kopf könnte noch etwas mehr eleganter sein, gute
Winkelungen, schöne obere und untere Linie, noch nicht fertiges Haarkleid, gute Präsentation, gute
Temperament, schöne Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti NUO ERI 1. 20 months old, sharp
and tight, well balanced head, pleasing expression, scissor bite, good pigmentation, nice length of neck, good
shoulders, square muzzle, nice tight feet, good ribbed body, good coat texture, good angulation, moves well.
MERAZURE UPSIDE-DOWN Fin & Se(n) & Est & Ru Mva Ee VMva 14079/01 s.25.1.2001 i. C.I.B Fin & Ee
Mva EeV-02 Berryhill’s Bonfire e. Fin & Ee & Lt Mva BaltV-02 Merazure Lady Tan Dream kasv. Merja
Kämäräinen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VET ERI 3. Up to size bitch, slightly long in body
proportions, very expressive, correct muzzle to skull ratio, correct ear placement, good neck carriage, good
shoulder angulation and upper arm, topline correct, very good coat, tailset correct, movement coming and going
clean, profile free flowing. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VET ERI 1 PN4 VSP-VET.
Excellent proportions, nice head, nice expression, little bit narrow chest in front and bit elbows under the body,
light movements, little bit narrow in front, excellent temperament. Simpele RN 18.4. Soile Bister VET ERI 1
PN1 ROP ROP-VET BIS1-VET. Erinomaisen tyyppinen, tukevassa kunnossa oleva kaunis narttu, erittäin hyvä
ylälinja, kaunis pää, ilme voisi olla parempi, oikea rungon muoto, hyvät kulmaukset, oikea-asentoinen heiluva
häntä, ei tänään parhaassa karvassa, liikkuu hyvin, erittäin ihastuttava luonne. Varkaus KR 16.5. Ekaterina
Bauzhes, Venäjä VET ERI 1 PN3 VSP-VET. Very nice, strong female with show condition, with excellent
temperament and balance in movement, large very clean head with good expression. Kouvola KR 22.8. Laszlo
Erdös, Unkari VET ERI 1 ROP-VET. Elegante Hündin, rassetypischer Kopf, sehr korrekt proportioniert Gebaut,
schöne obere und untere Linie, korrekte Winkelungen Vorne und Hinten, gute Präsentation, schöne Bewegung.
Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti VET ERI 1 PN4 ROP-VET. 9½ years old, excellent conformation,
well balanced body, clear stop, dark eyes, good strong shoulders, parallel front, good coat texture, good
angulations which she uses very well, very good movement coming and going.
MER-GITTEN BUBBLY BLONDY 57756/08 s.9.10.2008 i. JV-02 Norvale Spot On e. Sheerclever Noone Does It
Better kasv. Mervi Lehto
Tottelevaisuuskokeet: Helsinki 9.8. Hannele Pörsti ALO 2 (157,5 pist) Helsinki 15.8. Kaisa Lähdesmäki ALO
1 (161 pist).
MERYL SWEET KELLY 25057/04 s.18.2.2004 i. Mankenbrock Spirit e. Nancarrow Cinamon kasv. Maria
Müllersdorf, Ruotsi
Metsästyskokeet: Elimäki 14.2. Arto Kurvinen AVO 3 (77 pist). Laitila 13.9. Pertti Kotiranta AVO 2 (86 pist).
Kangasala 17.10. Pertti Kotiranta AVO 2 (98 pist). Kangasala 18.10. Heimo Ranta AVO 1 (106 pist).

Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 5.9. Hannu Väisänen AVO - (48 pist). Joroinen 6.9. Hannu Väisänen
AVO - (0 pist).
MOOSELAKE’S CHA-CHA-CHA 15725/07 s.15.1.2007 i. Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 Corralet
Indian-Savage e. EeJV-05 Mooselake's Bebop-A-Lula kasv. Helena Ravolainen
Näyttelyt: Ilomantsi RN 6.1. Paavo Mattila NUO EH 2. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kaunisilmeinen pää, kuono
voisi olla aavistuksen täyteläisempi, kaunis kaula, hyvä ylälinja, hyvä takaosa, hyvä suora karva, saisi pitää
ryhtinsä paremmin liikkeessä, hyvä luonne. Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi NUO EH 2. Hyvän tyyppinen nuori
narttu joka kuitenkin vielä koipeliinivaiheessa, rinnan syvyys ei riittävä, saisi olla edestä paremmin kulmautunut,
hyvä pää, niukka purenta, hyvä kaula ja ylälinja, kaarevat kylkiluut, kuitenkin ahtaat etuliikkeet, takaliike ok, erinomainen luonne, hieman pehmeä turkki. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen AVO ERI 1 PN4. Miellyttävä
pää ja hyvä ilme, hyvä runko, erinomainen karva, liikkuu hyvin. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta AVO
ERI 2. Hündin von guter Grösse, guter Kopfform, könnte etwas mehr Lefzen haben, korrekt Behänge, gerader
fester Rücken, gutgewinkelt, korrektes Haarkleid, freudiges Rutenspiel, kraftvolles freies Bewegung. Iisalmi KV
2.8. Janiki Steinbock, Israel AVO ERI 1 PN3 SERT VACA. Kaunis nartun pää, oikeat mittasuhteet, hyvä ylälinja, rintakehä, kulmaukset ja luusto, liikkuu kauniisti. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie AVO H. Hieman kevytluustoinen ja litteärunkoinen, iloisesti esiintyvä tyttö, kevyehkö kuono, kaula voisi olla pidempi, etuasentoinen
lapa ja pystyhkö olkavarsi, riittävät takakulmaukset, hyvä karva, liikkuu vielä kovin kapeasti edestä ja takaa,
miellyttävä käytös. Pieksämäki RN 29.8. Leila Kärkäs AVO H. Hyvät rungon mittasuhteet, aivan liian kevyt ja
kapea pää, otsapenger saisi olla selvempi, kallossa pyöreyttä ja hieman löysät alaluomet, hyvä kaula, ylälinja,
rintakehä ja takaraajojen kulmaukset, riittävät etukulmaukset mutta eturinta saisi olla voimakkaampi, liikkuu kovin
lyhyellä askeleella etenkin edestä, hyvä karvan laatu ja käytös.
MOOSELAKE’S CHERRYJAMJAM 15727/07 s.15.1.2007 i. Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 Corralet
Indian-Savage e. EeJV-05 Mooselake's BeBop-A-Lula kasv. Helena Ravolainen
Näyttelyt: Juuka RN 24.5. Leni Finne AVO H. Lyhytrunkoinen, sopiva luusto, hyvä kuono-osa, hieman poskia,
oikeat pään linjat, hyvät tummat silmät jotka saisivat olla suuremmat, melko lyhyt kaula, litteä eturinta, etukulmaukset voisivat olla voimakkaammat, oikean mallinen rintakehä, esitetään aivan liian pulskassa kunnossa,
takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat, hyvä häntä, askel saisi olla pidempi, yhdensuuntaiset liikkeet,
ylipaino näkyy liikkeessä. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel AVO ERI 2. Hyvä rakenne, kaunis ilme, hyvä
ylälinja, rintakehä ja takakulmaukset, seisoo hieman ahtaasti edestä kääntäen tassuja ulos, liikkuu hyvin.
Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO H. Correct bite, enough brisket, short neck, better topline is
preferred, enough condition of the coat, I would prefer better movement.
MOOSELAKE’S CHOOCHOO 15726/07 s.15.1.2007 i. Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 Corralet IndianSavage e. EeJV-05 Mooselake's BeBop-A-Lula kasv. Helena Ravolainen
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi NUO ERI 1. Hyvän tyyppinen narttu, kaunis pää, hyvä purenta, hyvin
asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, hyvät kulmaukset, koira liikkuu edestä hieman leveästi,
hyvä luonne. Juuka RN 24.5. Leni Finne AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Oikeat mittasuhteet, hyvä kuono-osa,
oikeat pään linjat, hyvät korvat, miellyttävä ilme, kaunis kaula, hyvä ylälinja, riittävä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, riittävä rintakehä, aavistuksen jyrkkä lantio, hyvät takakulmaukset, oikein kiinnittynyt häntä, erinomainen
askelpituus, vispaa hieman edestä. Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen,
iloisesti esiintyvä narttu, hieman pyöristynyt kallo ja lyhyt kuono-osa, riittävä kaula, niukasti kulmautunut edestä,
hyvin takaa, hyvä luusto ja karvapeite, liikkuu hyvin.
MOOSELAKE’S DAY DREAMER 15852/09 s.12.1.2009 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. Mooselake's
CocoChanelko kasv. Helena Ravolainen
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI. 10 months old good female, nice
expression, correct bite, very well angulated, excellent coat, good movement. Helsinki KV 12.12. Michael
Gadsby, Iso-Britannia JUN EH. A little plain in head, narrow in front and front legs not straight, excellent
character, too straight in front, good quarters, good topline. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia
JUN EH. Bitch who presents a very good outline, feminine head with a good dark eye, good legs and feet, very
well muscled throughout, firm topline which she keeps on the move, good width of quarters, just needs to
develop in front and drop in body to complete the picture.
MUSKETTIKOIRAN PRINCESS 35829/06 s.16.6.2006 i. Toalmark Cool N’Brown e. Fin Mva Muskettikoiran
Fantasy Fanny kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie AVO H. Kovin laiskasti esiintyvä, hieman pehmytselkäinen ja
takakorkea tyttö, hyvä pää ja korvat, kaula saisi liittyä kauniimmin lapoihin, kovin löysät kyynärpäät, hyvät takakulmaukset ja karva, liikkuu löysästi ja leveästi edestä, miellyttävä käytös.
MUSKETTIKOIRAN SUNFLOWER 32852/07 s.7.5.2007 i. Toalmark Cool N'Brown e. Muskettikoiran Number
One kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Simpele RN 18.4. Soile Bister NUO H. Kaunislinjainen, hyväluustoinen feminiininen narttu joka
murisi käsiteltäessä, hyvä kallo, kuono voisi olla vahvempi, hyvät kulmaukset, vielä melko kapea edestä, eturinta
voisi olla vahvempi, hyvä karva, liikkuu hyvin, luonne määrää palkinnon. Iitti RN 31.5. Lena Danker AVO H. 2vuotias narttu joka antaa hyvin ilmavan ja kapean vaikutelman, kaunis ilme, purenta ok, hyvät korvat, toivoisin
lisää kulmauksia sekä eteen että taakse, esitetään hieman laihassa kunnossa, turhan pitkä lanneosa jota

köyristää liikkeessä, sopiva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu reippaasti mutta ilman voimaa, kauttaaltaan hyvin
kapea, hyvä luonne.
MUSKETTIKOIRAN VIIVI 48936/08 s.11.9.2008 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Muskettikoiran Nectar
kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie JUN H. Hyvin iloisesti esiintyvä vielä kovin kesken kehityksen
oleva kevytluustoinen tyttö, vielä kovin voimakas otsa ja kevyt kuono, hyvä kaula, lyhyehkö lantio, sekä etu- että
takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, tarvitsee hyvin paljon aikaa
kehittyäkseen, hyvin rodunomainen käytös.
MUSKETTIKOIRAN ZAFIRA BaltJV-09 58664/08 s.28.10.2008 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & Ee & Se(n) &
No Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Pamela kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Lappeenranta PN 21.5. Reia Leikola-Walden PEN 1 KP ROP-pentu. Mittasuhteiltaan erinomainen,
hyvin kehittynyt narttupentu jolla oikealinjainen hyväilmeinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä luusto, erinomainen runko ikäisekseen, tasapainoiset kulmaukset, hieman korkea kinner, erittäin sujuvat liikkeet, erinomainen luonne, ihastuttava turkin laatu. Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta PEN 1 KP ROP-pentu. 7 kk, hyvin
kehittynyt, tiivisrunkoinen narttupentu, kauniit pään linjat, hyvä ilme, pitkä kaula, hyvät lavat, hyvä rintakehä,
hieman lyhyt lantio ja niukka polvikulmaus, hyvä karva, liikkuu hyvin sivulta, takaa leveästi. Helsinki KR 25.7.
Soile Bister PEN 2. Hyvin feminiininen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyväluustoinen narttu jolle toivoisin
tyylikkäämmän niskalinjan, hieman pitkä otsapenger, hyvät kulmaukset ja runko, hyvin kiinnittynyt mutta
liikkuessa hieman korkea-asentoinen häntä, erittäin hyvät liikkeet ja miellyttävä luonne. Mikkeli KV 26.7. Hana
Ahrens, Itävalta PEN 1 KP VSP-pentu. Elegante, gutentwickelte Hündin, gute Proportionen, sehr hübscher
femininer Kopf, schöne Hals-Rückenlinie, etwas mehr Kehlhaut, kurzer fester Rücken, vorzüglich gewinkelt,
schönes glattes Haarkleid mit gut entwickelten Franzen, gutes Rutenspiel, korrektes Gangwerk. Punkaharju RN
1.8. Reia Leikola-Walden JUN ERI 1 PN2 VASERT. Mittasuhteiltaan erinomainen pikkunarttu jolla erinomainen
pään pituus, hyvä ilme, stoppi voisi vielä hieman kehittyä, sopiva luusto, vielä etuasentoinen lapa, hyvin
kehittynyt tiivis runko, riittävästi kulmautunut takaosa, liikkuu erittäin sujuvasti, upea turkin laatu.
MUSKETTIKOIRAN ZINELDA 58666/08 s.28.10.2008 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & Ee & Se(n) & No Mva
EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Pamela kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Iitti RN 31.5. Lena Danker PEN 1 KP ROP-pentu. 7½ kk, feminiininen tyttö jolla hyvät mittasuhteet,
päässä hyvät mittasuhteet, kaunis ilme, hyvin asettuneet korvat, purenta ok, riittävä otsapenger, hyvin
kulmautunut, hyvä rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, lupaava karvan laatu, sopiva luusto, hyvät käpälät,
liikkuu hyvällä askelmitalla, käyttää häntäänsä erinomaisesti, lupaava kokonaisuus. Helsinki KR 25.7. Soile
Bister PEN 3. Riittäväluustoinen, feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, toivoisin paremman pään profiilin ja
ilmeen, kuono voisi olla täyttyneempi, rintakehä voisi olla pidempi, riittävät takakulmaukset, hyvin kiinnittynyt
mutta liikkuessa korkea-asentoinen häntä, hyvä luonne, liikkuu hyvin.
NEPPARI’S CAMOMILLA 32978/06 s.29.4.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Rassel’s Beautiful
Queen kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti KÄY EH 4. Correctly sized, slightly long in proportions,
correct head proportions and skull to muzzle ratio, correct earset, front angulation correct, topline correct, coat a
little harsh, tailset correct, could do with more hind angulation, movement coming and going clean, would like to
see more free flowing gait in profile. Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen KÄY EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen,
miellyttäväpäinen ja miellyttäväilmeinen narttu jolla hyvä luonne, riittävä raajaluusto, hyvä runko, karvapeite ei
näyttelykunnossa, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä kaula ja ylälinja, saisi liikkua tasapainoisemmin edestä ja
takaa. Tampere ER 18.5. Mikael Tranholm, Tanska KÄY EH 1. 3 years old orange bitch of very good quality,
feminine head, nice dark eyes, scissor bite, would like more neck, good shoulder, needs a little more forechest,
very well developed body, would like her slightly shorter in the loin, excellent croup, nice angulations behind, a
little short step in the front but moves with good drive, sweet temperament. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens,
Itävalta KÄY ERI 2. Mittelgrosse Hündin, korrekter femininer Kopf, korrekte Behänge, gerader Rücken, Vorne
etwas steiler gewinkelt, Hinterhand korrekt, schönes Haarkleid, Rute gut angesetzt, ausreichendes Rutenspiel,
bewegt sich gut, gut vorgeführt. Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki KÄY EH 1. Sopivan kokoinen, hyvä
runko, ilmeikäs pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, lantio-osa voisi olla suorempi, hyvä turkki, käyttäytyy ja
liikkuu hyvin, eturinta voisi olla vaikuttavampi. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY EH.
Puppyish smiling orange roan bitch, pretty head, good size, happy temperament, well angulated but prone to
lean back to spoil the shape, moved well.
NEPPARI’S FIORE 58530/08 s.23.6.2008 i. Backhills Just For You e. Francini's Nottedafavola kasv. Riikka
Virkki
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia PEN 1 KP ROP-pentu. 7 months young puppy bitch, nice type
and proportions, nice feminine head and expression, straight enough topline, a lot of body, correctly angulated
but stands and moves a bit narrow in front, needs more temperament.
NEPPARI’S FUNNY FANNY GIRL 58529/08 s.23.6.2008 i. Backhills Just For You e. Francini's Nottedafavola
kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia PEN 2 KP. Correct type and proportions, could have more
parallel lines on head, correct topline, broad body but a bit short ribcage, correctly angulated, moves ok, correct

temperament. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi JUN EH 1. Kaunispäinen nuori nainen jolla oikea purenta, tummat
silmät, hyvin asettuneet korvat, yhdensuuntaiset pään sivulinjat, hyvä kaula, kaarevat kylkiluut, saisi olla
kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa, turkki kovin pehmeää, koira liikkuu edestä ja takaa ahtaasti,
sivuliike ok.
NICKEL AND DIMES ICE TEA 39145/07 s.9.8.2006 i. Nl Mva Symbiosis Classic Design e. Nl Mva Floroyal
Bedazzling kasv. Gerda van Empel, Alankomaat
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen AVO EH 2. 2-vuotias kaunislinjainen nuori narttu jolla sopusuhtainen raajaluusto, hyvin kaunis pää ja ilme, hyvä purenta ja korvat, kaunis ylälinja, takaosa ja käpälät,
etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, kaunis karvapeite, vielä kovin kapeat liikkeet, taka-askel jää rungon
alle, riittävä ulottuvuus edessä, seistessä hyvin kaunis. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO ERI
2. Correctly sized bitch with correct body proportions, very expressive head, correct muzzle to skull proportions,
correct earset, upper arm and shoulder satisfactory, correct topline and tailset, very good coat, movement
coming and going very clean, side profile gait free flowing. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia AVO ERI.
Excellent type, good size, correct coat, perfect head, good topline, perfect angulation, correct front, flowing
movement. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI. Dark blue roan, nice type, feminine
head, would like softer expression, short compact body, excellent angulations, nice bone and feet, in movement
she should be more outgoing but shows enough reach and drive, coat not in the best condition. Oulu KV 19.7.
Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti AVO ERI 2. 3 years, feminine head, nicely placed ears, good dentition, nicely
shaped dark eye, good hard back, good layback of shoulder, well angulated to the rear, good spring of rib,
moves well. Pori KV 1.8. Hans Boelaars, Alankomaat AVO ERI 2. Excellent breed type, first class coat,
elegant feminine head, long lowset ear, correct eye and bite, front and rear in harmony, slightly going down
topline, moves correctly. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia AVO ERI 4. Correct size and format,
typical feminine head, would prefer thicker lips, correct eyes and ears, correct back, good tailset, typical quarters
and angulations, movement can be more balanced, typical coat and colour.
NIGHTLANE’S EVENINGSTAR Fin Jva 42246/04 s.26.8.2004 i. Am Mva Westerner Marching Order e.
Nightlane’s Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Jäljestämiskokeet: Janakkala 17.5. Taina Ketola VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Ella ohjataan
erinomaisesti jäljelle, koira aloittaa itsenäisen pääosin maavainuisen jälkitarkan työskentelyn, vain pari pientä
tarkistuslenkkiä, makuista kaksi merkataan erinomaisesti, kaksi nopeasti nuuhkaisten, kulmat pienillä tarkastuspistoilla, katkokulma ensin rengastaen, toisella lenkillä jalanjälkiin tukeutuen, kaadolle suoraan, jää nuuhkimaan
sorkkaa, kokenut ohjaaja jarruttaa vauhdin maastoon sopivaksi, erinomainen jälkipari. Ruovesi 28.6. Heikki Kulo
VOI 1 (49 pist). Heinola 9.8. Ilkka Niemi VOI 2 (35 pist). Ruovesi 23.8. Heikki Kulo VOI 1 (49 pist). Vihti 13.9.
Satu Savolainen-Pulli VIO 1 (46 pist).
NIGHTLANE’S HUNGRY HUNTER 28157/02 s.23.5.2002 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Nightlane’s
Stars Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO H. A bitch of larger type than I like, well
angulated, could move with mor purpose, carries a little excess weight on shoulders.
NIGHTLANE’S PENSIVE SEEKER 10968/04 s.6.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s Lonely
Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Jäljestämiskokeet: Tammela 31.5. Jukka Kuparinen AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-12, e-3, f-4 = 38 pist). Hyvä lähtö,
koko jäljen matkan koira jäljestää aivan jäljen tuntumassa pyörien, molemmat kulmat löytyvät ja makuut
merkataan, viimeisellä osuudella koira lähtee paluujäljelle josta hukka, palautuksen jälkeen kaarrellen kaadolle
joka kiinnosti, helle lopulta uuvutti ja ehkä myös pilasi hyvän suorituksen.
NIGHTLANE’S PRETTY DARLING Fin Jva 10969/04 s.6.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s
Lonely Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Jäljestämiskokeet: Tammela 31.5. Jukka Kuparinen VOI 3 (a-4, b-5, c-6, d-9, e-3, f-2 = 29 pist). Rauhoitettu
ohjattu lähtö, 1. osuuden koira jäljestää ripeää vauhtia vain pari pyörähdystä jäljen sivulla tehden, samoin menee
toinen osuus, kahdella viimeisellä osuudella pyörimiset lisääntyvät, katkokulmalta ei jatko löydy vaan pyöriminen
johtaa hukkaan, palautuksen jälkeen kohta uudestaan pois jäljeltä ja toinen hukka, normaalikulmat pienillä
tarkistuksilla, makuista kaksi kiertää, yhden vain nuuhkaisee ja yhden osoittaa hyvin, kaadolle suoraan ja se
kiinnosti.
NIGHTLANE’S TASTE OF PEPPER 30461/08 s.3.5.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e.
Bleper's Tattoo kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta PEN 1 KP ROP-pentu. 8 kk, tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä
narttupentu, hyvä pään malli, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, hieman lyhyt kaula ja pystyt lavat, vielä ulkokierteiset eturaajat, hyvin kehittynyt runko, hyvät takakulmaukset, karvapeite ok, vielä pentumaiset liikkeet mutta
hyvä askelpituus, hyvä luonne. Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen JUN H. 9 kk, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen
juniori joka saisi kauttaaltaan olla napakammassa kunnossa, narttumainen pää jossa oikeat linjat ja ilme, hyvät
korvat, huulet ja purenta, kaula saisi olla tyylikkäämpi, hyvä karvan laatu, liikkuu reippaasti mutta saa tiivistyä ja
jäntevöityä, mutta halutessaan askelpituus on oikea. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia JUN HYL.
Tried to bite.

NIGHTLANE’S WILDROSE 32170/09 s.20.5.2009 i. Bleper's Step By Step e. Nightlane’s Hungry Hunter kasv.
Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN. A very nice puppy, very typical, has the most
lovely head, very feminine with sweet expression, good reach of neck and lay of shoulders, pleasing bone and
feet, nice shape to body, well bent stifle, topline a little sloping, could be more level, disappointing that she is
nervous and erratic on the move, just needs time.
NOBLE TRAMPS ENTIRELY MINE 18405/05 s.1.12.2004 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon
Second Sight e. Noble Tramps Close To You kasv. Elisa Itälaakso
Näyttelyt: Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää ja ilme, hyvä
kaula, hieman etuasentoiset lavat, eturinta voisi olla selvempi ja etuosa paremmin kulmautunut, riittävät takakulmaukset, aavistuksen korkea kinner, sopiva runko, ei täydessä turkissa, liikkuu erittäin hyvällä askeleella.
NORTHWORTH ABSURD VARIETY 15398/09 s.28.11.2008 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. Northworth Variety
Dress kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 3 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, erinomaiset mittasuhteet,
hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, liikkuu hyvin. Helsinki PN 24.7. Paula
Valakari PEN 1 KP. Erinomaista tyyppiä oleva kaunis narttupentu, hyvä pää ja ilme, erinomainen ylälinja, hyvä
runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka JUN ERI 2. Correct
head but would prefer slightly longer ears, correct neck, body and tailset, would prefer better tail carriage in
movement, correct quarters, slightly close behind in movement, nice temperament. Jyväskylä KV 21.11.
Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI 2. 11 months old, excellent type, very nice expression, elegant neck, good
development of chest for her age, excellent coat, lovely movement. Turku KV 29.11. Marion Spavin, IsoBritannia JUN EH 2. Nice shaped head, good eye and earset, good reach of neck, nice topline, good shaped
quarters, sound mover, needs much more maturity. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN
EH. Pretty head, excellent character, narrow in front, a little straight in shoulder and upper arm, good
proportions, stylish on the move but insufficient forward reach.
NORTHWORTH ATTRACTIVE DRESS 15397/09 s.28.11.2008 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. Northworth Variety
Dress kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN. Erittäin hyvän tyyppinen, vankka ja sopusuhtainen, hyvä
ylälinja, luusto ja kulmaukset, liikkuu hyvin ja iloisesti. Kajaani PN 9.8. Raimo M. Viljanmaa PEN 1. Vielä
hieman kevyehkö oikean muotoinen pää, hyvät korvat, kuiva kaula, jo voimakas runko, kuitenkin tiivis, hyvät
takaraajat, etusissa ulkokierteisyyttä, jo melko hyvä turkki.
NORTHWORTH BE WITH ME Fin & Rus Mva Ee VMva 12699/97 s.27.6.1996 i. Am Mva Westerner Marching
Order e. Northworth Quits With Me kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara VET ERI 1 ROP-VET. Erinomaisessa näyttelykunnossa esitetty
noin 13-vuotias veteraani, koiralla edelleen cockerimainen asenne esiintyessään, oikea luusto ja rungon volyymi,
melko voimakas nartun pää, hyvin kaunis ilme, tasapainoinen rakenne, kunniaksi omistajalleen tässä kunnossa.
Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia VET ERI 2. Correct type, excellent temperament and condition,
correct head, eyes and ears, long neck, longer topline, not in optimal coat condition, the bite not in scissor.
Juuka RN 24.5. Leni Finne VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, pirteä 13-vuotias
veteraani, hyvä kuono-osa, loiva otsapenger, erinomaiset tummat silmät, kaula voisi olla kuivempi, litteä eturinta,
riittävät etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä joka voisi olla pidempi, voimakkaasti nouseva vatsaviiva,
hieman pitkä lanneosa, takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat, oikea askelpituus.
NORTHWORTH CHANCON D'AMOUR 39890/09 s.6.4.2009 i. Fi & Ru Mva EuV-06 Northworth Mad Situation
e. Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu BIS4-pentu. Very nice
golden puppy from the top drawer, excellently presented, this beautiful bitch has a balanced head, sweet
expression, superb reach and shape of neck, level topline, good ribs, short loin, pleasing bone, straight forelegs
and good feet, she has very good hind angulation and covers the ground well, shown in beautiful condition.
Tampere RN 6.12. Juha Kares PEN 2 KP. Feminiininen kaunis narttu jolla kauniit mittasuhteet, feminiininen
pää, hyvä rintakehä, erinomaisesti kulmautunut takaosa, erittäin kaunis ylälinja, lupaavat liikkeet, kaunis karvapeite, erittäin lupaava, hyvin esitetty.
NORTHWORTH CHARITY DEAL 41732/06 s.11.7.2006 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Jaturga
vom Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia AVO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Nice type, nice
shaped feminine head, good front and feet, lovely neck, shoulders and topline, well shaped quarters, moved very
well.
NORTHWORTH EVENT OF DAKOTA 14842/07 s.13.10.2006 i. Se & Ar & Uy Mva Uy JMva MV-05 V-09 PMV09 Corralet Indian Savage e. Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia AVO ERI 4. Excellent type, good coat and pigment, typical
head, little neck skin, perfect topline, some more angulation, correct front, flowing movement, correct teeth. Salo
KR 6.6. Kirsti Louhi AVO ERI 1 PN3 VASERT. Erittäin tyylikäs ja kaunispäinen narttu jolla oikea purenta,

kaunis kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, hyvin asettuneet korvat, tummat silmät, erinomainen karvan laatu,
sujuvat liikkeet, toivoisin kuitenkin hieman enemmän temperamenttia.
NORTHWORTH GUCCI DRESS 21285/07 s.02.02.2007 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade
American Pie kasv. Nina Kauhanen
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Hannu Palonen AVO 0 (0 pist). Rauhallinen lähtö, melkein välittömästi jäljeltä,
hukka, puhtaalle jäljelle tuotuna jäljestää vuoroin jäljen molemmin puolin, kulmalla lenkki, toinen osuus tuulen
alapuolella kulkien, kulmalta suoraan yli, toinen hukka, jäljelle tuotuna melkein heti määrätietoinen poistuminen,
kolmas hukka, koe keskeytetään, tullaan harjoitusmielessä kaadolle. Ristiina 31.5. Heikki Vesikko AVO 0 (0
pist). Ohjattu lähtö, aloittaa suuntakrepiltä maavainuisen työskentelyn, jäljen päällä edetään noin 50 m, poistuu
määrätietoisesti jäljeltä (ylittää ojan sillan kautta), jatkaa umpeentunutta tietä pitkin, saa hukan, edetään taas n.
50 m, poistutaan taas jäljeltä määrätietoisesti ehkä kosteutta hakien, löydetään sieltä myös jätökset, saa hukan,
edetään taas n. 50 m, nousee häntä ylös vinhasti huiskuttaen, poistuu taas määrätietoisesti jäljelle palaamatta,
saa sieltä hukan, tällöin koe keskeytettiin.
Luonnetestit: Ristiina 24.5. Jorma Kerkkä ja Lea Kilpeläinen 84 pist (+109/-25). Toimintakyky -1, terävyys +3,
puolustushalu +3, taisteluhalu -1, hermorakenne +1, temperamentti +1, kovuus +1, luoksepäästävyys +3,
laukauspelottomuus +++.
NORTHWORTH HOOTCHIECOOTCHIE 31833/07 s.16.2.2007 i. Northworth Thunder Nbomber e. Northworth
Variety Dress kasv. Nina Kauhanen
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Anne Viitanen AVO 0 (0 pist). Ruovesi 23.8. Heikki Kulo AVO 0 (0 pist).
NORTHWORTH LACE A'LAME 53251/07 s.8.6.2007 i. Se(n) Mva Backhills New Design e. Jaturga vom
Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti NUO ERI 2. Correctly sized bitch with correct body
proportions, very expressive head, correct skull to muzzle ratio, earset correct, good head carriage, good neck,
nice flow into upper arm, upper arm could be slightly better angulated, as could forechest development, very
good topline and tailset, strong powerful hindquarters, shows good movement up and back and in profile. Lahti
KV 25.4. Reia Leikola-Walden NUO ERI 1 PN4 VASERT. Kaunislinjainen, mittasuhteiltaan erinomainen narttu
jolla oikealinjainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja runko, liikkuu sivusta
sujuvasti, hieman kapeasti takaa, erinomainen turkki ja luonne, kynnet voisivat olla lyhyemmät. Vaasa KV 26.4.
Miroslav Zidar, Slovenia NUO ERI 3. Excellent type with good pigment and size, perfect head, somewhat much
neck skin, perfect topline and angulation, correct front, flowing movement, correct teeth. Jyväskylä 21.11.
Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 2 PN3 VASERT VACA. Excellent type, lovely expression, correct bite,
excellent brisket, chest and coat, very well angulated, excellent coat, moves very well. Helsinki KV 12.12.
Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 2 PN4 SERT. Attractive head, excellent presentation, very good rear
movement, great outline on the move, good ribcage, good proportions, good shoulders, long neck, top quality.
Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI 1 PN3 CACIB. Quality bitch who you have to handle
to appreciate her many qualities, very feminine head with lovely dark eye and soft expression, good reach of
neck set in well placed shoulders, short deep body with very good spring of rib, correct topline and tailset, well
rounded quarters with good bend of stifle, soundes of movers.
NORTHWORTH MADAM'S MATCH 17661/01 s.20.9.2000 i. C.I.B Fin & Am Mva 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: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VET ERI 1 VSP-VET. Correct size, gold bitch with
correct body proportions, correct muzzle to skull ratio, earset correct, shoulder and upper arm angulation good,
topline correct as is tailset, coat very good, soft and silky, strong hindquarters, coming and going movement
clean, profile shows good strength, drive and animation. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia VET ERI 3.
Excellent type with typical head, with little neck skin, good withers, perfect topline and angulations, correct front,
flowing movement, good teeth. Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta VET ERI 1 PN2 ROP-VET. 8
jahrige Hündin, sehr harmonisch, korrekte Behang, sehr gute Haarstrukture, Rücken gerade, sehr gute Vorbrust,
gut bemuskelt, Winkelungen korrekt, in der Bewegung in sehr gute Kondition, gutes Wesen. Rauma KR 24.5.
Juha Kares VET ERI 1 PN3 VSP-VET. Ihanasti liikkuva, erinomaisen temperamentin omaava, ihanasti itsensä
kantava lennokas, hieman kevytpäinen veteraani, hyvä tiivis etuosa, hyvä luusto, erinomainen etuosa, tasapainoinen hyvin kulmautunut takaosa joka antaa ihanan työnnön liikkeeseen jota etuosa pystyy hyvin
seuraamaan, kaunis veteraani. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi VET ERI 1 PN1 ROP ROP-VET. Arvonsa tunteva
vahva rouva jolla tyylikkäät ääriviivat, hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä
luuston vahvuus, kaunis kaula ja ylälinja, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, hieman lyhyt etuaskel,
muuten sujuva sivuliike, erinomainen temperamentti, hyvä karvan laatu. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock,
Israel VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Tyylikäs narttu, kaunis pää, yläleuassa molemmin puolin puuttuu hampaita,
kaunis kaula, ylälinja, rintakehä ja kulmaukset, liikkuu kauniisti. Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia VET
ERI 1 PN4 ROP-VET. 9 years old female, typical feminine head, good eyes and ears, very good quality of coat,
good bone and angulation, good tail, very good moving. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka VET ERI 2
PN4. Nice female in very nice condition, correct head, would prefer slightly longer ears, correct neck, body, tail,
quarters and movement, nice temperament. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola VET ERI 1 PN1 VSP
ROP-VET. Very nice elegant female with excellent anatomy, nice head, good size, beautiful topline, efficient and
parallel in movement, easily covering ground with long steps, beautiful condition, grooming, pigmentation and
temperament. Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET. What a veteran, extremely

beautiful feminine head and expression, excellent neck, topline and condition, outstanding bitch even in veteran
class, very well balanced angulations, outstanding coat and grooming, super mover in every side with lot of
charisma, carriage and attitude, excellent presentation.
NORTHWORTH NEW TARGET 17957/08 s.2.10.2007 i. Northworth Talk In Waves e. Cy Mva Northworth
Precious Hit kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Rauma KR 24.5. Juha Kares NUO ERI 2. Tyylikäslinjainen, hyvin näyttävä, mittasuhteiltaan erinomainen narttu jolla ihana temperamentti, feminiininen ilme, kevyehkö kallo-osa, ihana kaula, seistessä ihana
profiili, etuosa saa hieman tiivistyä, erinomainen takaosa, kauniissa näyttelykunnossa, liikkuu erinomaisella ylälinjalla, etuosa tänään hieman epävakaa.
NORTHWORTH PRECIOUS HIT Cy Mva 37404/01 s.31.3.2001 i. Pilula’s Nonus Neinar Chocolademand e.
Northworth High Hit kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska VET ERI 1 PN3 ROP-VET BIS2-VET. 8 years old
black bitch with excellent quality, with nice outline, super condition, very nice feminine head, excellent neck and
shoulder, nice forechest, nice short and cobby body, excellent croup and tailset, very nice hind angulation, a
veteran in top condition, excellent mover, covers ground well, very stable back and front. Tuusula ER 6.6. Teija
Poikolainen-Däuber VET ERI 2. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa,
kaunis ylälinja joka pysyy myös liikkeessä, kaunis turkki, ryhdikkäät pitkät iloiset liikkeet.
NORTHWORTH REALITY SHOW 45395/05 s.12.7.2005 i. Pohj & Se(n) Mva NoV-05 EuVV-06 MVV-08
Manaca's Yours Sincerely e. Northworth Madam's Match kasv. Nina Kauhanen
Jäljestämiskokeet: Närpiö 6.6. Jarmo Nummijärvi VOI 2 (a-5, b-8, c-8, d-12, e-2, f-3 = 38 pist). Astrid
rauhallisesti tutkii alkumakauksen, tästä lähtee miellyttävävauhtinen sekä maavainuinen jälkityöskentely, kaikilla
osuuksilla makaukset merkataan, katkokulmalla Astrid jatkaa suoraan, tuomitaan hukka, muut kulmat tarkasti,
kaato merkattiin lievästi pysähtyen. Närpiö 30.8. Jukka Hevonkorpi VOI 1 (46 pist). Mustasaari 13.9. Toni
Tunkkari VOI 1 (47 pist).
NORTHWORTH RELAXING GUILT 47079/08 s.23.4.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e.
Northworth Guilty N'Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta JUN EH 3. Sievä nuori narttu jolla hyvät rungon mittasuhteet, hyvä
pään malli, vielä hieman kevyt kuono-osa, kaunis kaula, hieman pystyt lavat, ikäisekseen hyvä runko, hyvä
luusto ja karvapeite, ei valitettavasti halua tänään esittää liikkeitään muuta kuin satunnaisesti, iloinen luonne.
Oulainen RN 3.5. Leila Kärkäs JUN H. Melko hyvät mittasuhteet omaava juniori jolla vielä kevyt pää, takaluisu
kallo, silmissä pyöreyttä ja luomet saisivat olla tiiviimmät, niukasti kulmautunut edestä, voimakkaat takakulmaukset, lyhyt kaula, ikäisekseen sopiva rintakehä ja eturinta, liikkuu hyvällä askelpituudella, turkki pitäisi olla
paremmin huollettu ja takut pitäisi poistaa, iloinen luonne. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta
JUN ERI. Elegant black bitch, feminine head, would like a bit more muzzle, nice neck and shoulders, good
hindquarters, moves very well, would prefer better grooming. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carrol, Irlanti
JUN ERI 3. 15 months, nice head, well laid ears, good dentition, nice dark eye, good strong back, well let down
chest, good lay of shoulder, well muscled and angulated rear, moves well. Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen
JUN EH 1. 15 kk, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen, kaunislinjainen junior, kaunisilmeinen narttumainen pää,
hyvä purenta, huulet ja korvat, erinomainen niskan kaari, vahva lanneosa ja käpälät, kyynärpäät saavat tiivistyä,
hyvä takaosa, erinomainen karvan laatu, liikkuu oikealla asenteella, vielä kovin lyhyt etuaskel.
NORTHWORTH RISING ELLE 47081/08 s.23.4.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e.
Northworth Guilty N'Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Kares NUO ERI 2 PN3 VASERT. Feminiininen, linjakas, kaunis narttu jolla
hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, erittäin kauniit silmät, hyvä kaula, erinomainen rintakehä, sopusuhtaisesti
kulmautunut etuosa, hyvin kulmautunut takaosa, aivan erinomainen karvan laatu, hieman valkoista kaulassa,
lennokkaat maatavoittavat liikkeet, seistessä tyylikäs kokonaisuus.
NORTHWORTH TASTE TO KNIGHT 45018/05 s.8.8.2005 i. Bommerlunder vom Schloss Hellenstein e. EuV-06
Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO ERI 3. Correctly sized gold bitch with correct body
proportions, correctly balanced head between skull and muzzle proportions, upper arm slightly steep, shoulder
angulation very good, topline very good, tailset correct, correct coat, nice strong hindquarters, coming and going
movement clean, side profile free flowing.
NORTHWORTH TEA TIME 53059/08 s.5.8.2008 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almaza Hit The Road Jack e.
Northworth Charity Deal kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia JUN ERI 2 PN2 VASERT. 1 year old female, very feminine
head, good proportions, body and bone, correct angulation, very good and clear neck, good eyes, ears and tail,
moving well.
NORTHWORTH UNEXPECTED KISS 45193/05 s.18.8.2005 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e.
Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen

Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti KÄY ERI 1. Correctly sized, correctly proportioned
black bitch, very expressive head, correct muzzle to skull proportions, correct ear placement, front angulation
good, correct topline, correct tailset, coat is correct, slightly rounded in ribcage, hindquarters correct, coming and
going movement clean, shows good free flow in profile. Tampere RN 23.5. Paula Rekiranta KÄY H. Iloisesti
esiintyvä pieni narttu, narttumainen pää, vaaleat silmät pilaavat ilmeen, hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä,
hyvä runko ja takakulmaukset, hyvä luusto, karvapeite ok, liikkuu takaa aivan liian lyhyellä ja töpöttävällä
askeleella, rodunomainen luonne.
NORTHWORTH UNSEEN CRY 58037/08 s.13.8.2008 i. Northworth Talk In Waves e. Northworth Madam's
Match kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. 9 months old absolutely
stunning bitch, fantastic outline, excellent well chiselled feminine head, sweetest expression, excellent neck,
super shoulder, very nice forechest for the age, stunning compact body, excellent croup and tailset, excellent
angulations behind, excellent mover, free and energetic, very stable for the age. Helsinki KV 23.5. Erwin
Deutscher, Itävalta JUN ERI 1 PN3. Elegant im Typ, sehr schöner Kopf, Behanglange korrekt, sehr schöner
Hals-Rückenlange, vorzüglich Vorbrust, sehr gut bemuskelt, Winkelungen korrekt, Bewegung frei, liebes Wesen.
Rauma KR 24.5. Juha Kares JUN ERI 2. Feminiininen erittäin kauniissa kunnossa oleva, hieman pitkärunkoinen hyvin liikkuva narttu, feminiininen pää, kuono-osa saisi olla hivenen täyteläisempi, kaunis kaula,
hieman etuasentoiset lavat, hyvä luusto, lupaava rintakehä, hieman pitkä lanne, erinomainen takaosa, hyvä
turkki, koira liikkuu hyvin, edestä saa asettua, hieman valkoista rinnassa. Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbok,
Israel JUN ERI 1. Tyylikäs nuori narttu, kaunis pää ja ilme, erittäin kaunis kaula, ylälinja ja rintakehä, hyvin
kulmautunut, liikkuu kauniisti. Porvoo KR 12.9. Knut-Sigurd Wilberg, Ruotsi JUN ERI 2 PN4. Bitch of
excellent type, good head, good topline, could be better in front, good quarters, moves quite well. Hyvinkää ER
25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN ERI 3. Golden, well balanced head, nice dark expressive eyes, good
angulations, a little heavy in bone and neck, will probably grow it out, well angulated rear, strong topline, moved
freely. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia JUN EH 1. Nice type, quality head, well placed ears,
good front and feet, nice neck and shoulders, good topline and quarters, sound free mover, needs time to
mature.
NORTHWORTH VARIETY DRESS 13365/06 s.16.11.2005 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade
American Pie kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1 PN2 CACIB. Kaunislinjainen ja kaunispäinen
aikuinen narttu, kaunis kaula ja ylälinja, tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, rodunomaiset liikkeet, toivoisin
hieman enemmän raajoja, kaunis turkki ja esiintyminen. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI 2
PN3. Hyvän tyyppinen hyväpäinen narttu, pitkä kaunis kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä vahva
luusto, hyvä eturinta, lyhyt vahva tiivis runko, matala kinner, kaunis ylälinja ja turkki, liikkuu ryhdikkäästi pitkällä
askeleella, iloinen luonne.
NORVALE HEATHER BELL 46824/06 s. 11.5.2006 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion Show Of Black
Mirage e. Norvale Blackeyed Susan kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti KÄY EH 2. Correctly sized bitch with slightly long body
proportions, correct skull to muzzle ratio, correct earset, slightly steep and short upper arm, correct topline,
correct tailset, correct coat, would like to see cleaner coming and going movement, side profile satisfactory.
Ruovesi RN 13.4. Merja Ylhäinen KÄY H. Tänään hieman pulskassa kunnossa esitetty punainen narttu, turhan
lyhyt pää, kaula saisi olla pidempi, hieman tynnyrimäinen rintakehä, hyvin kulmautuneet takaraajat, hieman lyhyt
ja luisu lantio, riittävän pitkä taka-askel mutta takaliikkeet ahtaat, erinomainen iloinen luonne. Tampere RN 23.5.
Paula Rekiranta KÄY H. Melko hyvän tyyppinen iloisesti esiintyvä narttu jolla raskas ja lyhytlinjainen pää,
hieman vieras ilme, kaula saisi olla pidempi, riittävät raajojen kulmaukset, hyvä luusto, riittävä rintakehä, hieman
pitkä lanneosa, oikea karvan laatu, reipas liikunta, saisi olla narttumaisempi. Hämeenlinna KR 27.6. Anne Livo
Buvik, Norja KÄY H. God typ, feminint huvud som har något för kort nosparti, tillräckligt hals, något framskjuten
skulder, mycket bra benstomme, tillräckligt vinklad fram och bak, välutvecklad bröstkorg, för kort och brannt
kors, rör sig mycket hastrångt och med manglande påskjut (har inte påskjut), bär sin svans för högt, utmärkt päls
och temperament. Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki KÄY EH 3. Ilmeikäs pää, otsapenger saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä karvan laatu, käyttäytyy iloisesti, tasapainoiset liikkeet. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY H. Red bitch, nice size, happy
temperament, would prefer a better layback of shoulder and depth of chest, moving close behind, good over
loins and tailset, upper arm correct, nice straight legs, moved ok but narrow behind. Turku KV 29.11. Marion
Spavin, Iso-Britannia KÄY EH 4. Good shaped head and eye, well placed ears, nice reach of neck, shade long
in back, good bend of stifle, sound happy mover. Tampere RN 6.12. Juha Kares KÄY H. Vahva, reipas, hyvin
rakentunut narttu, täyteläinen kuono-osa, turhan vahva kallo, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvin
kulmautunut takaosa, hyvä karvan laatu, sujuvat liikkeet.
Tottelevaisuuskokeet: Kangasala 1.3. Tiina Heino AVO 3 (127 pist). Orivesi 9.5. Aino Juhantalo-Kakkola AVO
1 (164 pist). Luopioinen 17.5. Tuire Marjamäki AVO 2 (149,5 pist). Luopioinen 8.7. Aino Juhantalo-Kakkola
AVO 1 (164 pist) TK2.
NORVALE TIRAMISU Fin Mva 22578/00 s.8.12.1999 i. Canigou Strike A Light e. C.I.B Fin Mva Norvale Weird
Sister kasv. Merja Järnstedt

Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI. Hyvä tyyppi ja koko, hieman lyhyt kaula,
vahva runko ja luusto, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä turkki, liikkuu hyvin.
OAKHILL ACADEMY BOLD AND BEAUTY 29498/08 s.6.4.2008 i. Merazure Daring Tiger e. EeJV-06
Merazure Belleza kasv. Leila Pihlaja
Näyttelyt: Kotka KV 13.6. Annukka Paloheimo JUN H. Aristelevasti käyttäytyvä, hyvä koko ja luusto, pään
linjat saisivat olla paremmat, etukulmauksia saisi olla lisää, ikään nähden hyvä rintakehä, kevyt liikerata mutta
liikkuu aristellen, hyvä karva, käytös pudottaa palkintosijaa.
OAKHILL ACADEMY NOBEL PRICE 15839/07 s.11.1.2007 i. Nightlane's Playman e. Muskettikoiran La
Bamba kasv. Leila Pihlaja
Näyttelyt: Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO ERI. Excellent type, excellent proportions,
sound and strong female, excellent balanced movements, clean head, excellent expression, needs better coat
but is enough. Kotka KV 13.6. Annukka Paloheimo AVO H. Melko pitkärunkoinen, edestä niukasti
kulmautunut, raajakorkeutta saisi olla lisää, hyvä purenta, voimakas kallo, hyvä kaula, sopiva luusto, hyvä karva,
mittasuhteet ja etuosa pudottavat palkintosijaa.
OLIPA’S BIJOU 26789/05 s.29.4.2005 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Mva Olipa’s Illuusia kasv.
Liisa Pajala
Näyttelyt: Lapua RN 9.5. Markku Santamäki KÄY EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan korkeuttaan
pidempi, kohtalaisen hyvä pää, keskipitkä kaula, seistessä hyvä ylälinja, liikkeessä selkä hieman köyristyy, hyvä
eturinta ja runko, kaunis turkki, iloinen hännän heiluttaja.
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
Metsästyskokeet: Laitila 13.9. Esko Tähtinen AVO - (0 pist).
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 6.9. Arto Kurvinen AVO 0 (31 pist).
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
Luonnetestit: Turku 21.5. Jorma Lankinen ja Sirkka Lempinen 88 pist (+114/-26). Toimintakyky +1, terävyys
+1, puolustushalu +3, taisteluhalu -1, hermorakenne +1, temperamentti +1, kovuus -2, luoksepäästävyys +3,
laukauspelottomuus +++.
OLIPA’S FIGURINE 53213/07 s.24.9.2007 i. C.I.B Fin & Ee & No Mva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. Fin
Mva Emba's Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia KÄY EH 3. Ok type, a little plain in head, good bone,
a little heavy in shoulder, good ribs, well angulated hindquarters, would like a little shorter in back, moved ok.
Hyvinkää KR 5.7. Filip Johnsson, Ruotsi KÄY EH 3. Vackert feminint huvud med härligt uttryck, bra hals och
rygglinje, välvinklad, välutvecklad kropp, skulle önska bättre påskjut bak i rörelse och gladare i ringen.
Tervakoski KV 30.8. Marjo Jaakkola KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, selvästi narttumainen, hyvä pää ja
ilme, hyvä kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, riittävä luusto, kohtalaisesti kulmautunut, säkä voisi olla
selvempi, liikkuu ok, hyvä luonne.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Jukka Kuparinen AVO 3 (a-3, b-4, c-3, d-10, e-3, f-2 = 25 pist). Epävarma
lähtö, epävarmuus vallitsee niin koiran kuin ohjaajan otteissa, 1. osuus kuitenkin päästiin kulmalle jossa makuu
tarkistettiin, mutta sen jälkeen alkoi pyöriminen joka lopulta johti paluujälkeen ja hukkaan, palautuksen jälkeen
toinen ja kolmas osuus meni jo paremmin, kulma ja makuukin osoitettiin, viimeisellä osuudella taas paluujäljelle
ja toinen hukka, kaadolle sivusta ja se kiinnosti, epävarman alun jälkeen suoritus parani, kunhan sekä koiralla
että emännällä varmuus paranee niin tulokset paranevat. Luumäki 10.5. Heikki Vesikko AVO 1 (a-5, b-11, c-9,
d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjattu lähtö, etenee maavainulla sopivaa vauhtia koko 1. osuuden, pysähtyy makuulle
sen osoittaen, jatkaa kuitenkin siitä yli noin 20 metriä, pysähtyy ja palaa samoja jälkiä takaisin kulmalle ja aloittaa
2. osuuden, selvittää sen taas jälkitarkasti, saapuu makuulle, osoittaa sen taas pysähtymällä ja lähtee siitä 3.
osuudelle, edetään sitä puoliväliin jossa on metsätyökoneen ajourat, kulkee uraa pois jäljeltä noin 20 metriä,
palaa jäljelle oma-aloitteisesti, haukahtaa oppaalle, jatkaa siitä jälkitarkasti kaadolle, osoittaa sen pysähtymällä.
Loppi 24.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 3 (a-3, b-2, c-2, e-14, e-2, f-2 = 25 pist). Ohjattu lähtö, Tessa jäljestää
kaikki osuudet miellyttävää kävelyvauhtia tehden runsaasti tarkistuksia jäljen sivussa, 1. kulma pienellä
ylityksellä ja kulma merkitään hyvin, 2. kulma tarkasti ja makaus merkataan, 2. ja 3. osuudella tarkistuslenkit
johtavat paluujälkeen ja näistä tuomitaan hukat, kaadolle Tessa tulee suoraan ja nuuhkii kaatoa pikaisesti ja
jatkaa matkaa, Tessa osaa jäljestää mutta tarvitsee lisää harjoitusta riistarikkaassa maastossa jotta tulokset
paranevat. Lapinjärvi 14.6. Hannu Palonen AVO 2 (36 pist).
OLIPA’S FILIOLA 53214/07 s.24.9.2007 i. C.I.B Fin & Ee & No Mva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. Fin
Mva Emba's Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN EH. Correctly sized bitch with slightly long body
proportions, skull and muzzle ratio correct, earset correct, upper arm could do with more angulation, needs more
chest development, topline correct, tailset correct, slightly long in hock, would like to see coming and going
movement keener. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 3. Very good proportions in
head, neck and body, nice head, excellent expression, little bit short and straight upper arm, little bit long loin,

very light movements, enough parallel, excellent temperament. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska
NUO H. 18 months old orange bitch of good quality, still needs to mature, feminine head, expression disturbed
by a slightly light nose, scissor bite, good neck and shoulder, straight upper arm, needs more forechest, a little
short in the front legs, nice body, sloping loin, would like more muscles in the hindquarters, a little short steps
back and front, sweet temperament. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber NUO EH 4. Hyvä tyyppi ja
koko, hyvä vahva pää, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä selkä, hieman pitkä lanneosa,
sopusuhtainen luusto, niukassa turkissa, liikkeet saisivat olla yhdenmukaisemmat, iloinen hyvä luonne.
Tervakoski KV 30.8. Marjo Jaakkola NUO EH 2. Erittäin feminiininen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja,
eturinnan tulee vielä kehittyä, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvin kehittynyt runko, hapsukarvoja voisi olla
enemmän, liikkuu ok. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO H. Orange roan, good head, not
enough bone or body, good length to height, good tailset, moves steadily if a little close behind. Valkeala RN
8.11. Matti Luoso KÄY EH 2. Hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen narttu, hyvä pään pituus ja linjat, oikea malli,
oikea purenta, hyvä kaula, sopiva luusto, hyvät käpälät, hyvät etukulmaukset, hyvä runko, polvikulmaus tulisi olla
parempi, hieman pyöreä lanneosa, ylälinjan tulisi olla liikkeessä laskevampi, saisi liikkua pidemmällä takaaskeleella, hyvä karvan laatu, hyvä käytös.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Jukka Kuparinen AVO 3 (a-3, b-6, c-4, d-9, e-3, f-2 = 27 pist). Rauhallinen
lähtö, 1. osuus aaltoilevaa jäljestystä lähes kulmalle asti missä alkoi laajat pyörimiset, lopulta koira lähti
paluujäljelle mistä tuli hukka, palautettiin kulmalle josta jäljestys jatkui jäljen molemmin puolin aaltoillen, toisella
osuudella pari isompaa tarkistuslenkkiä, kulma löytyi ja makuu osoitettiin, viimeinen osuus jatkui pyörteillen ja
tämä johti lopulta hukkaan, palautuksen jälkeen kaarrellen kaadolle joka kiinnosti, innokas koira ei tänään
malttanut keskittyä jälkeen mutta kokemuksen myötä tuloksetkin paranevat. Loppi 24.5. Satu Savolainen-Pulli
AVO 3 (a-3, b-2, c-3, e-13, e-3, f-3 = 27 pist). Ohjattu lähtö, Fiia aloittaa mukavavauhtisen pääosin ilmavainuisen
jäljestyksen, 1. osuuden puolivälissä Fiia lähtee tarkistuslenkiltä kulkemaan jäljen sivussa taaksepäin, tuomitaan
hukka, palautuksen jälkeen hyvin kulmalle jossa makaus merkataan hyvin ja kulma tarkasti, 2. osuus hyvää
jälkityötä, 2. makaus merkataan hyvin ja kulma selviää laajoin lenkein, 3. osuuden alkupuolella tarkistuslenkki vie
Fiian paluujäljelle ja tuomitaan 2. hukka, palautuksen jälkeen hyvää jäljestystä osuuden loppupuolelle jossa Fiia
tarkistelee runsaasti mutta jatko löytyy itsenäisesti, kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti Fiaa, lisää harjoitusta
niin tulokset paranevat varmasti. Lapinjärvi 14.6. Hannu Palonen AVO 2 (34 pist). Loppi 2.8. Satu SavolainenPulli AVO 2 (37 pist). Kouvola 9.8. Tuula Pekkalin AVO 2 (36 pist). Espoo 4.10. Alf Lindblom AVO 2 (33 pist).
OLIPA’S GOLDEN DREAM 11231/08 s.17.12.2007 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Se(n) & Ee & No & Pohj Mva V-01
V-02 V-03 EeV-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Lapua RN 9.5. Markku Santamäki JUN EH 3. Mittasuhteiltaan oikein rakentunut, hyvä runko ja
raajat, pään tulisi olla täyteläisempi ja siinä pyöreämmät muodot, käyttäytyy iloisesti ja liikkuu reippaasti.
Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN H. 17 months old tricolour bitch of good quality, nice
feminine head, sweet expression, scissor bite, needs more time all over, acceptable neck, straight in shoulder,
needs more forechest, topline could be better, sloping loin and low tailset, open knee angulation, a little short
step in the front, movement should stabilise, nice temperament.
OLIPA’S GREEN HEART 11233/08 s.17.12.2008 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Se(n) & Ee & No & Pohj Mva V-01 V02 V-03 EeV-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, rungoltaan
hieman kapea, hyvä pää, kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvät sivuliikkeet, kapeat etu- ja takaliikkeet, sopusuhtainen narttu joka kaipaa hieman massaa. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia
NUO H. Black and white, pretty head, would like more width to lower chest and more development to back of
ribs, would like better lay of shoulder, moved ok.
OLIPA’S GREEN WAY 11235/08 s.17.12.2008 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Se(n) & Ee & No & Pohj Mva V-01 V-02
V-03 EeV-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala
Taipumuskokeet: Elimäki 16.8. Kati Huovila SPA 1.
OLIPA’S HOCKEY FAN 62729/08 s.11.12.2008 i. Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Fin Mva Emba's Miss
Rosa Munda kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska PEN 3. 5 months old black and white bitch of good
quality, head needs to mature, acceptable neck, acceptable forechest, well developed body, should be a little
shorter, a little sloping in loin, needs more knee angulations, would like to see more drive in movement, little
short in front, nice coat. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvä
pää, kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, tasapainoinen kokonaisuus,
miellyttävä luonne. Tervakoski KV 30.8. Marjo Jaakkola PEN 2 KP. Vahva mutta feminiininen, hyvä pää ja
ilme, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, riittävä luusto, eturinnan tulee vielä kehittyä,
kohtalaiset kulmaukset, liikkuu ok, kaunis hännän kanto. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN
H. Nicely proportioned black and white bitch, well proportioned head, nice dark eye, good transition of withers,
lacking a little feathering to complete the picture, strong hindquarters. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso JUN EH
1. Erittäin hyvän tyyppinen juniorinarttu, oikean mallinen hyvälinjainen pää jossa voisi olla hieman enemmän
pituutta, oikea purenta, hyvä kaulalinja, sopiva luusto, hieman litteät käpälät, hyvä runko joka saa vielä
kiinteytyä, sopivat kulmaukset, vielä hieman pehmeä selkälinja, taka-askeleeseen saa tulla lisää työntövoimaa,
hyvä karvan laatu, voisi käyttäytyä hieman iloisemmin.

OLIPA’S ILLUUSIA Fin Mva 15972/00 s.14.2.2000 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e. Olipa’s Manteli
kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VET ERI 4. Up to size bitch with correct body
proportions, expressive head, correct muzzle to skull proportion, correct earset, slightly steep shoulder and
upper arm, correct topline and tailset, correct coat, clean coming and going, side profile good. Lappeenranta KV
11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VET ERI 2. Excellent proportions, correct expression, little bit sloping croup,
enough light movement, not parallel in front, little arched topline in movement, excellent movements. Lahti KV
25.4. Reia Leikola-Walden VET EH 2. 9-vuotias mittasuhteiltaan erinomainen mummeli jolla kaunis pää, riittävä
kaula, hyvä luusto ja runko, hieman lyhyt lantio, ikä alkaa näkyä liikkeissä, melko hyvä turkki, erinomainen
luonne. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, vahva luusto,
hyvä vahva runko, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä turkki, liikkuu hieman
ahtaasti takaa, hyvä luonne. Hyvinkää ER 25.10. Pierluigi Buratti, Italia VET ERI. Femminile di buona
sostanza, bene gli assi cranio facciali, buon occhio, dentatura e pigmentazione corrette, di collatura sufficient,
bene la dorsal e al torace, bene l'angolo della spalla, coretto quallo del posterior, in movimento vene
leggemente, bene il mantello, coda poca attiva. Valkeala RN 8.11. Matti Luoso VET EH 2. Hyväkuntoinen
veteraaninarttu, erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, riittävän yhtenäiset pään linjat, hyvä kuono-osa, oikea purenta,
hyvä kaula, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja täyteläinen runko, sopiva etukulmaus, polvikulmaus saisi olla
parempi, melko hyvä hännän kiinnitys, saisi liikkua pidemmällä taka-askeleella, ylälinja voisi olla laskevampi,
mukava käytös.
PAISLEY’S DANCING IN THE NIGHT Se(n) & No Mva S20090/2004 s.1.2.2004 i. Allert's Night Party e. Caci's
macy Gray kasv. Ann Christin ja Lasse Nyman, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro VAL ERI 1 PN3 SERT VACA. Compact feminine bitch, excellent
proportions and balance, lovely head, well set ears, beautiful neck and topline, correct tailset, superb body and
show condition, outstanding coat, very well angulated front and rear, moves a bit waving in rear, excellent mover
from the side, lovely temperament. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI. Quality blue,
attractive head and expression, a little narrow in front, nice outline on the move, good proportions, very good
front assembly, good ribs, a little straight in quarters, could have more enthusiasm. Helsinki KV 13.12. David
Shields, Iso-Britannia VAL ERI 2. Very cockery bitch of excellent type, stands for square and is beautifully
balanced throughout, pleasing head and expression, well set ears, strong muscular neck, good layback of
shoulder, very good legs and feet, short deep body, excellent width of quarters, well laid down hocks, very sound
mover.
PEARL HARBOUR MAMMA MIA S63955/2008 s.7.8.2008 i. Se(n) & No Mva Casein's Calabria e. Pearl
Harbour Blue Sapphire kasv. Susanne Borg, Ruotsi
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 2. Feminine, ideal size and proportions,
a little straight in shoulder, a little short in upper arm, excellent character, really lovely type, beautiful
presentation, supeb quarters, lacks forechest and could have more forward reach. Helsinki KV 13.12. David
Shields, Iso-Britannia JUN ERI 3. Very pretty, feminine bitch of excellent type, best of heads with good dark
eye and soft expression, very clean over the neck and shoulders, best of legs and feet, good depth of body for
her age, correct topline and tailset, well angulated hindquarters, soundest of movers with excellent reach and
drive.
PEPPER SWEET IZ DOMA RADAEVYH 29526/07 s.5.8.2006 i. C.I.B Ru Mva RkfV Podarok Nebes Iz Doma
Radaevyh e. Ru Mva Phil Maris Sibiria Star kasv. A. Radaeva, Venäjä
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä kaula, hieman lyhyt
olkavarsi, riittävä luusto, hyvä ylälinja seistessä mutta painuu hieman liikkeessä, kaunis turkki, hyvin kulmautunut
takaa, hyvä vahva runko, liikkuu hyvin. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO ERI 3. Blue roan
bitch, nice type, well balanced head, everything in right place, correct amount of bone and substance, well ribbed
body, well presented and handled.
PILULA'S CAAL ME AMERICAN DIVA 14353/08 s.3.4.2007 i. Am Mva Ahsgrove Brisbane e. Dk Mva Pilula's
Caal Me Manifique Berta kasv. Mikael Tranholm, Tanska
Näyttelyt: Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen AVO EH 2. Keskikokoinen narttu, melko hyvä pää ja ilme,
aavistuksen kevyt kuono, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, rungon tulee hieman vahvistua,
hyvälaatuinen hieman lyhyt turkki, esiintyy hyvin, tarvitsee aikaa, terveet liikkeet. Mäntsälä RN 5.4. Matti Luoso
AVO ERI 2 PN2 SERT. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla hyvä pää jossa hyvät linjat, sopiva kaulan pituus,
hyvä luusto, käpälät voisivat olla korkeammat, hyvät kulmaukset, hyvä runko, hyvä eturinta, liikkuu hyvällä
askeleella, hyvä luonne. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko AVO ERI 1 PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen ja
tasapainoinen narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä etuosa ja luusto, erinomainen runko, hyvä takaosa, matalat
kintereet, liikkuu erittäin hyvin. Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden AVO ERI 2 PN3 SERT. Mittasuhteiltaan
erinomainen, kaunispäinen narttu jolla hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen luusto ja runko, tasapainoiset
kulmaukset, erittäin sujuvat liikkeet, iloinen luonne, ei parhaassa turkissaan tänään. Sysmä RN 24.5. Paula
Rekiranta AVO ERI 1 PN2 SERT. Tyypiltään erinomainen, iloisesti esiintyvä narttu, hyvä pään malli, riittävä
kaula, hieman raskaat lavat, hyvä rintakehä, erinomainen takaosa ja matala kinner, karvapeite ok, erittäin hyvät
sivuliikkeet, pitkä askel, hieman kapea edestä. Iitti RN 31.5. Lena Danker AVO ERI 1 PN2. 2½-vuotias narttu
jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvät linjat päässä, kaunis ilme, oikea purenta, hyvä huulilinja, hyvät korvat, erinomaisesti kulmautunut, hyvin vahva tiivis runko, vahva selkä, hyvä lantio, lihaksikkaat raajat, hyvät käpälät,

liikkuu tasapainoisesti oikealla asenteella ja askelmitalla. Kotka KV 13.6. Annukka Paloheimo AVO ERI 2 PN2
VACA. Kauniisti liikkuva, voimakaspäinen, riittävä raajakorkeus, vankka runko, hyvä takaosa, hyvä karva, eturinta saisi olla selvempi, iloinen luonne. Helsinki KR 25.7. Soile Bister AVO EH 2. Kaunislinjainen, hyväluustoinen ja hyvärunkoinen narttu joka on tänään kovin niukassa karvassa, erittäin hyvä pää, hyvä runko ja
raajat, selkä ja häntä, ensiluokkainen luonne, liikkuu sivusta varsin hyvin, edestä ja takaa hieman löysästi.
PRETTY FLOWER’S OH ME OH MY 14273/08 s.14.1.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e. Fin
Mva Leading-Light Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka NUO ERI 2. Correct head, neck, body and tailset, would
prefer better tail carriage in movement, correct quarters, moves ok, nice temperament. Hyvinkää ER 25.10.
Jean Gilmour, Iso-Britannia NUO EH 4. Blue roan with everything in right place, good silhouette, pretty head,
good width of muzzle, dark eye, needs more feathers to complete the picture and move with more enthusiasm,
good type.
PRETTY FLOWER’S REMEMBER MY NAME 22216/09 s.26.2.2009 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz
e. Pretty Flower's Super Model kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Helsinki PN 9.8. Raisa Savander PEN 1 KP ROP-pentu. 5 kk, erittäin tyylikäs, kaunis ilmeikäs pää,
hyvät silmät, korvat ja niska, hyvä etuosa, tilava rintakehä, hyvät polvet ja kintereet, hyvä häntä ja käpälät, liikkuu
hyvin, kaunis karvapeite. Kotka PN 4.10. Reia Leikola-Walden PEN 1 KP ROP-pentu. Mittasuhteiltaan erinomainen, kaunisilmeinen pää, kuono-osa saa vielä täyttyä, hyvä kaula ja ylälinja, hieman suora olkavarsi,
ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, liikkuu iloisesti hyvällä askelmitalla, vielä kapeasti edestä,
lupaava turkki, hyvä luonne. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN EH. Feminine, excellent
character, correct size, very straight in shoulder, stylish and sound on the move, lacks forechest, good ribs, good
quarters, good presentation. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN ERI 2. Lovely bitch who is
so feminine throughout, best of heads with good eye and expression, good reach of neck set in well placed
shoulders, excellent forechest for her age, short cobby body with well sprung ribs, good bend of stifle, very
sound happy mover.
PRETTY FLOWER’S SUPER MODEL 47645/06 s.6.9.2006 i. Fin Mva Fin Jva Leading-Light Banga-Boomerang
e. Leading-Light Amazon Princess kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 2 PN4 VASERT. Correct type and proportions, correct
type of head, could have more parallel lines, enough neck, straight topline, broad body, correctly angulated,
moves with enough drive, correct temperament. Vantaa KR 6.9. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 3. Correct
head, would prefer slightly longer ears, correct neck, body and tailset, would prefer better tail carriage in
movement, correct quarters and movement, nice temperament. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski, Puola
AVO ERI 4. Very feminine in type with nice head, long neck, good topline, well angulated front and rear, spacy
chest, compact feet, rather low tailset and carriage, good condition, nice grooming, efficient and parallel in
movement. Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara AVO EH 3. Feminiininen, hyvät mittasuhteet omaava,
rungoltaan täyteläinen, raajoiltaan tarpeeksi vahva narttu, hyvin kaunis ilme, miellyttävät silmät, kuono on kovin
kapea, otsapenger voisi olla selvempi, mallikas eturinta, keskivoimakkaat takakulmaukset, vähän lyhyt kaula,
ylälinjan tulisi olla tasaisempi liikkeessä, köyristää vähän lannetta, hyväksyttävä hännän asento, vähän
huolimaton etuaskel mutta hyvä voima takana, runko on mallikas, liikkeiden epätasapaino häiritsee. Hyvinkää
ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO H. Blue roan bitch, nice tight dark eyes, would prefer a little more
width to foreface, moves soundly, lacking a little coat, a little heavey on the shoulders. Jyväskylä KV 21.11.
Alberto Cuccillato, Italia AVO EH. 3 years old, enough correct topline of the head, correct bite, I would like
longer and more elegant neck, good chest, light bones, would prefer better angulated in the rear, enough
movement.
PRETTY SABLES GUARDIAN ANGEL EeJV-04 17510/03 s.1.3.2003 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Se(n) & Ee & No
& Pohj Mva V-01 V-02 V-03 EeV-01 Benchmark Oliver Twist e. Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen KÄY H. Hyvän tyyppinen, miellyttäväluonteinen narttu jolla
hieman kevyt kuono-osa, riittävä raajaluusto, karvapeite ei näyttelykunnossa, antaa hieman ilmavan
vaikutelman, normaalisti kulmautunut takaa, niukasti edestä, liikkeet ok. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes,
Venäjä AVO ERI. Large strong female, good proportioned body, large head, good expression, she needs better
temperament in the ring, high quality coat and colour.
PRETTY SABLES ICE CRYSTAL 35899/05 s.16.6.2005 i. C.I.B Fin & Ee Mva Benchmark Hard Rock Cafe e.
Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti KÄY EH. Correctly sized bitch, slightly long body
proportions, head is expressive with great muzzle to skull proportions, earset correct, upper arm and shoulder
slightly steep, topline slightly soft, tailset correct, correct coat, movement coming and going clean, would like to
see more free flowing side gait. Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen narttu
joka voisi turkiltaan olla paremmassa näyttelykunnossa, hyvä luonne, kevyt kuono-osa, hyvät takakulmat,
edessä niukat ja kääntää liikkeessä tassujaan sisäänpäin, hyvä runko, sopivat takakulmaukset, turkki voisi olla
paremmin kunnostettu näyttelyyn.
PRETTY SABLES JUST AS MIRACLE 27155/07 s.13.4.2007 i. C.I.B Fin & Ee Mva Benchmark Hard Rock Cafe
e. EeJV-04 Pretty Sables Guardian Angel kasv. Anne Ståhl

Näyttelyt: Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen AVO H. Hyvän tyyppinen narttu jolla hyvä luusto ja vankka
runko, voisi olla hieman täyteläisempi kuono-osa, hyvä turkin laatu, lyhyt lantio, takakulmat saisivat olla
voimakkaammat ja ylälinja tyylikkäämpi, ulkokierteiset eturaajat, liikkeet ok. Varkaus KR 16.5. Ekaterina
Bauzhes, Venäjä AVO EH. Strong large female, good type, too long volumed body, a little fat, very nice large
head, excellent expression, moves with good balance but without temperament, high quality coat and colour.
Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 3. Proper breed type, shown good condition, excellent
head, clean neck and shoulders, proper ribcage, correct hindquarters, slightly long in loin, moves ok.
Taipumuskokeet: Petäjävesi 9.8. Risto Janne SPA1.
Jäljestämiskokeet: Uurainen 13.6. Kari Muje AVO 1 (45 pist). Jyväskylä 12.7. Kari Muje AVO 0 (0 pist).
Uurainen 26.7. Olavi Nurmiranta AVO 3 (29 pist). Jyväskylä 13.9. Kari Muje AVO 2 (36 pist).
PRETTY SABLES KISSING MACHINE 16278/08 s.31.1.2008 i. Fi Jva Westerner Illusion Of Magic e. Pretty
Sables Ice Crystal kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen JUN H. Hyvän tyyppinen, sopivaluustoinen narttu joka ei tahdo
tänään esiintyä, hyvälaatuinen karva rungossa mutta köyristää selkäänsä ja runko saisi olla paljon täyttyneempi,
kevytpiirteinen kallo, hyvä luonne, tarvitsee runsaasti aikaa ja harjoitusta.
PUTTIFAR OH HAPPY JOY JOY S64435/2008 s.22.9.2008 i. Pohj Mva Travis Miles Of Smiles e. Se(n) Mva
Secorcan Patty Diphusa kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI. Excellent presentation, feminine with
pretty expression, nice proportions, needs to tighten in front, shoulders a little straight, excellent topline and
tailset, very good quarters, immature in body. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Good
size of bitch with very feminine outlook, balanced head, good legs and feet, short back with a good strength of
loin, pleasing tailset and carriage, moved well, for me slightly full in eye which detracts from expression, but she
is good type of bitch.
PUTTIFAR OH SO SWEET S41792/2005 s.15.5.2005 i. Se(n) & No Mva Se Jva Manaca's On The Road e.
Puttifar Pandora Goes Fast kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala, Ruotsi
Näyttelyt: Tervola RN 25.4. Tiina Illukka AVO ERI 1 PN2 SERT. Hyvät mittasuhteet, hieman kevyt kuono-osa,
erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman kevyt luusto, liikkuu kauniilla sivuaskeleella ja kantaa itsensä hyvin. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia AVO ERI 3. 4 years, nice type,
feminine head, could be better moulded, neck could be dryer, nice level topline with good tailset, correct
shoulders, well angulated behind, good depth of breast and well ribbed, moves with tail action and very sound.
RACCOON’S HIP HIP HURRAA Fin Jva 23464/02 s.13.3.2002 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e.
Raccoon’s Jippijippijii kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 1 PN2 SERT VACA. Excellent
proportions, excellent expression, body and legs correctly constructed and developed, very light movements,
little bit wide in front, excellent temperament. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia KÄY ERI 4. Correct type
and size, nice head with excellent ears, eyes and bite, medium strong angulation, front legs less parallel in
movement, correct coat texture and temperament. Iitti RN 31.5. Lena Danker KÄY H. 7-vuotias feminiininen
narttu joka antaa hieman ilmavan vaikutelman, hyvä kallo ja otsapenger, kuono-osa saisi olla vahvempi, oikea
purenta, hurmaava ilme, hyvät korvat, pysty lapa, siitä johtuen lyhyt kaula, oikean muotoinen rintakehä, hyvä
selkä ja lantio, turhan tyhjä lanneosa, toivoisin lisää reisilihaksia, hieman korkea kinner, riittävä luusto, liikkuu
laiskasti ja tehottomasti, hyvä luonne. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari KÄY ERI 3. Gut proportionierte
Hündin, der Kopf könnte noch etwas mehr eleganter sein, korrekte parallellen Vorder- und Hinterstand, schöne
obere und untere Linie, gute Präsentation und Bewegung. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Kaunis
sopusuhtainen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hyvin kulmautunut
takaosa, hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne. Porvoo KR 12.9. Tomasz Borkowski,
Puola KÄY ERI 1. Nice, very energetic with good head, rather short neck and a little long body, moderately
angulated front and rear with nice typical efficient movement, parallel, covering a lot of ground, nice show
condition, good temperament, nice pigmentation, friendly.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Alf Lindblom VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-11, e-3, f-4 = 42 pist). Rauhallinen
ohjattu lähtö, lähtömakausta tutkittuaan Nita aloittaa jäljestystyön maavainua käyttäen, etenee sopivalla
nopeudella, ensimmäisellä ja toisen osuuden alussa tehdään runsaasti tarkistuslenkkejä, sen jälkeen työskentely
selvästi tarkentuu, kolmannen osuuden lopussa linnut aiheuttavat tarkistuksia mutta kaato löytyy ja sitä tutkitaan,
makaukset merkataan nuuhkimalla ja pysähtymällä, viimeinen ohitetaan, toinen kulma tarkasti, toinen kahden
tarkistuslenkin avulla, katkos selvitetään kahdella tarkistuslenkillä ja tuulen avulla, tänään pisteitä putoaa lähinnä
tarkistuslenkkien takia. Elimäki 28.6. Paul Vuori VOI 0 (0 pist).
Metsästyskokeet: Elimäki 24.1. Arto Kurvinen AVO 2 (87 pist). Elimäki 15.2. Arto Kurvinen AVO 2 (85 pist).
Kouvola 3.10. Raimo Martikainen AVO 2 (87 pist). Kärkölä 7.11. Mark Mielonen AVO 3 (72 pist).
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 5.9. Arto Kurvinen AVO - (0 pist).
RACCOON’S HOLD THE MUSIC 31689/08 s.15.5.2008 i. Strawberry Line's Bounty e. Raccoon’s Hot Hot Hot
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Helsinki KV 23.5. Erwin Deutscher, Itävalta JUN EH 2. Korrekt im Typ, schöner Kopf, sehr gute
Behanglinie, etwas wenig Vorbrust, sehr gutes Haarkleid, Winkelungen korrekt, Rücken gerade, in der
Bewegung leichtes Elbogenspiel, gutes Wesen. Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN ERI 3.

Good type, feminine head, just needs to develop in stop, lovely neck and shoulder, good legs and feet, short
mature well ribbed body, moved soundly behind, a little loose in front.
RACCOON’S HONEY BEAN 31688/08 s.15.5.2008 i. Strawberry Line's Bounty e. Raccoon’s Hot Hot Hot kasv.
Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen PEN 2. 8 kk, hyvärunkoinen oikealinjainen narttupentu jolla kaunis
pitkä pää, vielä hieman erisuuntaiset ylälinjat, hyvä purenta, erinomaiset etukulmaukset, samoin takana, hyvä
eturinta ja käpälät, oikea karvan laatu, liikkuu oikealla asenteella, etuliike voisi olla ulottuvampi. Lapua RN 9.5.
Markku Santamäki JUN EH 1. Erittäin hyvin rakentunut, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikea, hyvä ilme,
käyttäytyy iloisesti, hyvät liikkeet, viehättävä kokonaisuus. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi JUN EH
4. Pretty picture, 14 months old, slightly heavy today, dark eyes, scissor bite, clean neck and shoulders,
excellent ribcage, correct hindquarters, nice coat texture, could carry a stronger topline, could move with more
regularity.
RACCOON’S HOT HOT HOT 49605/05 s.14.9.2005 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e.
Raccoon’s Blue Recall kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska AVO ERI 1 PN4 VASERT. 3½ years old orange bitch
of excellent quality, well chiselled feminine head, scissor bite, good shoulder, a little straight upper arm, good
forechest, excellent short cobby body, nice substance, excellent croup and tailset, very well angulated behind,
absolutely excellent mover, covers the ground so well, stable back and front, excellent coat.
RACCOON’S I’M CHARMING Fin Mva 25078/98 s.3.5.1998 i. Stocdale Orange Call e. Raccoon’s All Shook Up
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia VET ERI 2. Female of 11 years, very good condition for this
time, good head, topline, eyes, ears and tail, beautiful character, good angulation, good moving.
RACCOON’S QUITE A SURPRISE 11226/08 s.27.11.2007 i. Finemoon Fair Warning e. Raccoon’s Jippijippijii
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Jäljestämiskokeet: Nilsiä 24.5. Heikki Ryynänen AVO 0 (0 pist). Lähtömakauksen koira tutkii huolella ja sitten
alkaa jälkitarkka maavainuinen eteneminen, ensimmäisen makauksen pysähtyy merkkaamaan ja kulma aukeaa
vaivatta, ensimmäisellä osuudella yksi poistuminen vasemmalle aiheuttaa hukan, sama toistuu toisella osuudella
ja kolmas hukka oikealle vähän ennen toista kulmaa, tuomari keskeytti kokeen. Juankoski 6.9. Arto Tiainen
AVO 1 (44 pist).
RACCOON’S SEVENTH HEAVEN 24343/08 s.21.3.2008 i. Strawberry Line's Bounty e. Raccoon’s Blue Recall
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN EH 4. 14 months old dark blue tan bitch of very
good quality, very nice outline but unfortunately too fat today, very nice head, feminine with sweet expression,
excellent neck, good shoulder, nice forechest, short and cobby body but too fat, nice croup and tailset, nice
angulation behind, when exercised a very nice mover, covers ground well, needs ring training.
RACCOON’S WITHOUT DOUBT 29120/04 s.20.4.2004 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second
Sight e. Raccoon’s Infinite Joy kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Luonnetestit: Orimattila 4.4. Sami Heikkilä ja Mikael Laine 80 pist (+105/-25). Toimintakyky -1, terävyys +1,
puolustushalu +1, taisteluhalu -1, hermorakenne +1, temperamentti +1, kovuus +1, luoksepäästävyys +3,
laukauspelottomuus +++.
RAMSAN ASH IN THE AIR 32771/08 s.1.5.2008 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e.
Ramsan Fineshine kasv. Maaret Tapio
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Kares NUO H. Hyvän kokoinen, hieman kevyt, reipas, feminiininen narttu,
kevyehkö kuono, hyvä kallo, eturaajat voisivat olla suoremmat, rintakehä saisi olla täyteläisempi, sopusuhtaisesti
kulmautunut takaosa, hyvä karvan laatu, määrää saisi olla tänään enemmän, sujuvat liikkeet.
RAMSAN FINESHINE 32496/05 s.6.6.2005 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Breeze
Sunshine kasv. Maaret Tapio
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO EH. Slightly oversized, slightly long in
proportions, very expressive head, correct muzzle to skull ratio, correct earset, upper arm slightly steep,
shoulder placement correct, topline correct, correct coat, tailset correct, movement coming and going clean, front
action in profile lacks extension and lacks typical cocker animation with the tail.
RAMSAN FRECLED KISS 28134/06 s.28.4.2006 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Breeze Sunshine
kasv. Maaret Tapio
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Anne Viitanen AVO 2 (38 pist). Ruovesi 23.8. Jukka Hevonkorpi AVO 1 (46
pist). Janakkala 6.9. Marko Saarni AVO 2 (36 pist).
RAMSAN FREYA 32497/05 s.6.6.2005 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Breeze Sunshine
kasv. Maaret Tapio

Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti KÄY EH 3. Correctly sized bitch with slightly long body
proportions, correct muzzle to skull proportions, correct earset, shoulderblade correct, upper arm slightly short
and steep, correct topline and tailset, correct coat, coming and going gait could be cleaner, does not hold topline
in profile movement. Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto KÄY EH 2. Kauniisti esiintyvä sopivan kokoinen narttu,
hieman kevyt kuono-osa, vahva selkä, kapea eturinta, lyhyt rintalasta, oikea-asentoiset takaraajat, riittävän pitkä
askel, miellyttävä luonne. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki KÄY EH 2. Hyvät rungon mittasuhteet, hyvä vatsaviiva mutta ylälinja ei säily liikkeessä, hyvä pää, sopusuhtainen luusto, lantio-osan tulisi olla suorempi, käyttäytyy
luottavaisesti, hyvin hoidettu turkki. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia KÄY EH 1. 4 years old, good
type, has flat withers, I would like a better topline and better angulation in the rear, enough movement.
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Anne Viitanen AVO 0 (0 pist).
Luonnetestit: Akaa 3.5. Marco Vuorisalo ja Katri Leikola 138 pist (+154/-16). Toimintakyky -1, terävyys +1,
puolustushalu -1, taisteluhalu +2, hermorakenne +1, temperamentti +3, kovuus +1, luoksepäästävyys +3,
laukauspelottomuus ++.
RANCECRAIG MY FAIR LADY 21971/09 s.22.1.2009 i. Cloudhowe Blue Banner e. Rancecraig Miss Devine
kasv. Elizabeth Craig, Iso-Britannia
Näyttelyt: Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN ERI 2.Good size and format, very good bone,
very nice feminine head with typical expression, correct eyes and ears, very good topline, tailset and carriage,
well developed chest, very good quarters, angulations and movement. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, IsoBritannia JUN EH. Very pretty blue roan bitch, dark tight eye, gentle expression, good angulated front and rear,
strong topline which she kept on the move, good reach and drive. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato,
Italia JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. 10 months old lovely female, correct bite, I would like stronger neck, excellent
brisket and chest, very well angulated, excellent coat, good movement. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby,
Iso-Britannia JUN ERI 4. Handsome bitch, slightly cow-hocked, excellent presentation, very good character,
very good proportions, a little straight in shoulder and upper arm, good angulation in the rear, good ribcage,
sound but lacking a little in style. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Overall pleasing
type of bitch who is balanced throughout, good head and eye, pleasing front with good depth of chest, firm
topline which she keeps on the move, pleasing bend of stifle, moved well, would just prefer slightly better laid
shoulder to complete the picture.
RASSEL’S DANISH DESIGN 35079/00 s.17.8.2000 i. Pilula’s Nonus Neinar Chokolademand e. Rassel’s
Afrodite kasv. Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia VET ERI 2. 8 years, in excellent condition, correct proportions,
correct type of head, muzzle strong enough, correct topline and volume of body, ribcage long enough, excellent
angulations in front, movement correct enough. Rauma KR 24.5. Juha Kares VET EH 3. Mittasuhteiltaan erinomainen, reipas feminiininen veteraaninarttu, feminiininen pää, hieman etuasentoiset lavat, erinomainen
rintakehä, sopusuhtainen takaosa, luisu lantio, turhan pehmeä kihara karvapeite, liikkuu hyvin. Salo KR 6.6.
Kirsti Louhi VET EH 3. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu jolla melko hyvä pää, turhan pyöreät
silmät, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hieman luisu lantio, voimakas rintakehä, koira liikkuu hieman
lyhyellä etuaskeleella, kuitenkin hyvällä temperamentilla, hieman pehmeä karva.
RASSEL’S QUITE A SABLE 14648/08 s.30.12.2007 i. Strawberry Line's Bounty e. Rassel’s Ladylike kasv.
Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia JUN EH 2. Correct type and proportions, correct type of head,
lines parallel enough, a bit loose skin on neck, could have straighter and stronger topline, correct volume of
body, correct angulations, could have more parallel movement in front. Rauma KR 24.5. Juha Kares NUO H.
Vahva, hieman ryhdittömästi liikkuva voimakaspäinen narttu, vahva kallo, turhan raskaat lavat, vahva hyvä rintakehä, jyrkähkö lantio, muuten sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa, hieman löysät liikkeet ja selkä antaa periksi,
hyvä temperamentti. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi NUO H. Raskaspäinen narttu jolla oikea purenta, turhan vaaleat
silmät, löysät luomet, kaula voisi olla jalompi, sekä seistessä että liikkeessä selkä notkolla, liikkeessä perä
nousee, voisi olla kulmautunut edestä ja takaa paremmin, liikkeet voisivat olla sujuvammat kokonaisuudessaan,
turhan pehmeä turkki, erinomainen käytös.
RASSEL’S REAL THING 48227/08 s.29.8.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e. Rassel’s
Nothing Hill kasv. Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Rauma KR 24.5. Juha Kares PEN 1 KP ROP-pentu. Kookkaampi, linjakas, hieman hermostuneesti
esiintyvä feminiininen narttu, hyvät kallon linjat, hyvä kaula, suorahko etuosa, hyvät mittasuhteet, hyvä hännän
kiinnitys, esitetään kauniissa kunnossa, kaunis väri ja turkki, liikkeitä hieman vaikea arvostella koska varautunut
mutta halutessaan liikkuu hyvin. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi JUN EH 2. Hieman pitkärunkoiselta vaikuttava nuori
narttu jolla selvä sukupuolileima, hyvä pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä rintakehän muoto, pitkä
lanneosa, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, selkä elää liikkeessä, ylälinja ei aivan korrekti, hieman alas
kiinnittynyt häntä, erinomainen käytös, vielä hieman pehmeä turkki. Turku KR 8.8. Dario Milosevic, Kroatia
JUN ERI 3. 11 months, feminine head, correct line of body, good eyes, ears and tail, good bone, correct coat,
good moving.
RASSEL’S ROYAL VELVET 48226/08 s.29.8.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e. Rassel’s
Nothing Hill kasv. Hannele ja Kirsi Helenius

Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN H. Blue roan, well developed head, level
topline, needs to mature in middle piece, a little long in loin, hard to assess rear due to being upset, being her
first show.
RAVASGANG'S LEADING LADY 50872/07 s.19.8.2007 i. Fin Mva Shavian Golden Rule e. Ravasgang's Magic
Touch kasv. Eila West
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen JUN EH 1. 15 kk, hyvin kaunislinjainen juniorinarttu joka saa vielä
kehittyä rungoltaan, riittävä raajaluusto, hyvin kaunis pää ja ilme, hyvä purenta ja korvat, kaunis ylälinja, eturinta
vielä kesken kehityksen, rintakehä saa tilavoitua, rintalasta saisi olla pidempi, kääntää käpäliä ulospäin, hyvät
takakulmaukset, vahvat käpälät, erinomainen karvan laatu, kauniit sivuliikkeet, vielä löysät ja korkeat liikkeet
edestä, mukava luonne, tarvitsee aikaa. Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PN2 SERT. Pieni sievä
narttu jolla hyvä narttumainen pää, kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, vielä hieman kapea edestä ja rintakehä
saa kehittyä, erittäin hyvä takaosa, kaunis turkki, liikkuu vaivattomasti hyvällä askeleella, iloisesti heiluva häntä.
Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti NUO ERI 4. Correctly sized gold bitch with good body proportions,
expressive in head, correct skull to muzzle ratio, correct earset, upper arm slightly steep and short, would like to
see more chest development, topline correct, tailset correct, movement satisfactory. Kinnula RN 5.4. Merja
Ylhäinen NUO EH 1. Erinomainen tyyppi, pienehkö ja hieman kevytluustoinen, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula,
riittävät kulmaukset edessä ja takana, kevyt runko, hieman kapea rintakehä, erittäin kaunis turkki, seisoo hieman
ranskalaisesti edestä, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, hyvä luonne. Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola NUO
EH 1. Erittäin feminiininen, sievä pää jossa riittävä vahvuus, hyvä kaula, aavistuksen etuasentoinen lapa, hyvä
ylälinja, riittävä eturinta, riittävät kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne. Pyhäsalmi RN
19.4. Pirkko Konttinen NUO ERI 1. Erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä runko, turkki ei aivan
parhaimmillaan. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia NUO ERI 1 PN2 VASERT VACA. Excellent type,
good size, perfect head, good withers, perfect topline and angulations, good in front, flowing movement, correct
teeth. Lapua RN 9.5. Markku Santamäki NUO ERI 1 VASERT. Rungon mittasuhteiltaan erittäin hyvä, riittävä
luusto, hyvä runko, ilmeikäs pää, erinomainen hännän heiluttaja. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto NUO
ERI 1. Kaunislinjainen nuori narttu, jalo pää, vahva selkä, oikea-asentoiset riittävästi kulmautuneet raajat, kauniit
vapaat liikkeet, saa iän myötä vielä vankistua. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO ERI 3.
Rather smallish red bitch, feminine head, would like softer expression, excellent angulation, needs time to
develop in body, beautiful movement with very good reach and drive. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll,
Irlanti NUO ERI 2. 17 months, feminine female, well placed ears, good dentition, good topline, well laid back
shoulder, well angulated to the rear, good depth of chest, moves happily. Kauhava (Härmä) RN 29.8. Annaliisa
Heikkinen AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, hyvät mittasuhteet, otsapenger voisi
olla voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, tiivis vankka runko, liikkuu ja
esiintyy hyvin. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia AVO ERI 2. Good size and format, very nice
feminine head with a typical expression, good eye shape and colour, correct ears, nice neck, good topline, tailset
and carriage, well developed chest and forechest, excellent quarters, angulations and movement.
RED GARLIC'S HJORTON 43955/05 s.2.6.2005 i. Sealpin Flagbearer e. Se Kva Smedmästarens Tilda kasv.
Agneta Andersson, Ruotsi
Metsästyskokeet: Kangasala 18.10. Heimo Ranta AVO 1 (112 pist).
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 6.9. Arto Kurvinen AVO 3 (78 pist).
ROSSWIND CAST AWAY 62234/08 s.28.11.2008 i. Margate Gordon Bennet e. C.I.B Fin & No Mva Margate
Wind And Fire kasv. Tuuli Rossi
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN. Hyvän tyyppinen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, vankka runko,
luusto voisi olla aavistuksen vankempi, hieman suorat olkavarret, liikkuu hyvin. Hyvinkää ER 25.10. Jean
Gilmour, Iso-Britannia JUN H. Black bitch, needs a better layback of shoulder, good height to length, well
angulated rear, good tailset, less severe trimming of feet and front leg feathers would improve the picture, moved
ok.
ROSSWIND FLAMING FIRE 62232/08 s.28.11.2008 i. Margate Gordon Bennet e. C.I.B Fin & No Mva Margate
Wind And Fire kasv. Tuuli Rossi
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, vankkarunkoinen,
erittäin kauniit silmät, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hännässä mutka, liikkuu ja esiintyy
erittäin hyvin. Laukaa KR 11.7. Alberto Cuccillato, Italia PEN 1 KP ROP-pentu. 7 months, lovely expression,
good head with excellent proportions, correct bite, good neck, very well angulated into shoulders, good body, I'd
like only a bigger size, lovely movement. Karjaa KR 12.7. Juha Kares PEN 1. Reipas, tänään turhan lihava,
mukavasti liikkuva pentu, ikään riittävä kuono, lupaava kallo, hyvä kaula, vahva rintakehä, hyvä luusto, hieman
lyhyt lantio, valitettavasti häntämutka, lupaava turkki. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta PEN 4.
Substanzvolle, gutentwickelte Hündin, gut proportionierter femininer Kopf, dunkle gut eingesetzte Augen, Brust
und Vorbrust gut entwickelt, Rücken noch etwas weich, korrektes Haarkleid, Knickrute, in der Bewegung fehlt
etwas Schub aus der Hinterhand. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN ERI. Nice red bitch,
pretty head, dark expressive eye, good length of neck to well laid shoulders, good length of upper arm which
puts her legs on the right place on withers, deep well ribbed body, strong topline, well angulated, moves very
well with wagging tail and style.

ROSSWIND KISS'N'MAKE UP 53065/08 s.11.9.2008 i. Usemade Deep Secret e. C.I.B Fin & Ee Mva Margate
Wise Up kasv. Tuuli Rossi
Näyttelyt: Ruovesi RN 13.4. Merja Ylhäinen PEN 2 KP. Tasapainoisesti kehittynyt, hyvät mittasuhteet omaava
pentu, hyvä pää, vahva selkä, oikea-asentoinen rintakehä, hyvät takaraajat, kaunis turkki, liikkuu hyvin.
Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola PEN 1. 7 kk ikäinen feminiininen narttupentu, sievä pää, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen riittävä eturinta, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, liikkuu hyvällä askeleella, valitettavasti
hännänpäässä mutka josta syystä ei kunniapalkintoa. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen PEN 1 KP ROPpentu. Erinomainen pää, erittäin lupaava, hyvä runko ja raajat, liikkuu hyvin, hyvä karva. Vaasa KV 26.4.
Miroslav Zidar, Slovenia PEN 1 KP ROP-pentu. Excellent type with good coat, typical head, good format, good
topline, correct angulation, good front, flowing movement, correct teeth, very promising. Lapua RN 9.5. Markku
Santamäki PEN 4. Rungon mittasuhteilta oikein rakentunut, kohtalaisen hyvä pää joka selkeästi vielä kesken,
riittävä luusto ja rinnan syvyys, hyvin kulmautuneet raajat, koukkuhäntä, vahva turkki, käyttäytyy iloisesti häntä
heiluen. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä PEN 1 KP ROP-pentu. Compact, strong, very young
female, excellent type, large very nice head, needs better shape of eyes, dark eyes, excellent topline and
angulations, high quality coat. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 4. Sopusuhtainen, hyvän tyyppinen,
ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hännässä mutka, hyvä turkin laatu, liikkuu ja
esiintyy erittäin hyvin. Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia JUN ERI 1. 9 months, excellent type,
beautiful feminine head, nice neck, good topline and tailset, very nice temperament, correct angulations, good
coat condition, sound mover. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN EH. Black bitch, nice
outline, good angulation front and rear, deep chest, width all the way through, moved happily with wagging tail,
would like more attention paid to feathering in front legs. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia JUN
ERI 3. 14 months old, lovely type, good head, excellent chest and brisket, short loin, I would like a better croup,
longer and better inclined, excellent coat, good movement. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia
JUN EH. Handsome bitch, good character, very good presentation, toes in a little in front, very good topline and
tailset, shoulders a little straight, good proportions, very good rear assembly, stylish on the move but lacks
forward reach. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia JUN EH. Overall well balanced bitch who
presents very good outline, very clean over the neck and shoulders, good depth of body for her age, strong firm
topline which she keeps on the move, well rounded quarters, moved soundly, would prefer little tighter eyes.
ROSSWIND KISS OF FIRE 62233/08 s.28.11.2008 i. Margate Gordon Bennet e. C.I.B Fin & No Mva Margate
Wind And Fire kasv. Tuuli Rossi
Näyttelyt: Joensuu KV 16.8. Elena Ruskovaara PEN 2. Hiukan pelokkaasti käyttäytyvä narttu jonka tulee
tasapainottua, kuonon tulee täyttyä, aika pyöreät silmät ja vähän hämmästynyt ilme, hyvä rungon tilavuus, pystyasentoinen kaula, sopivat takakulmaukset, vähän niukemmat edessä, pehmeä ylälinja antaa liikkeessä löysän
vaikutelman, tarvitsee aikaa. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia JUN H. Good type, head with
bulging and gooseberry eyes, well angulated but she needs better general condition and better presentation for
a show, enough movement.
ROSSWIND THUMBS UP 57375/07 s.24.9.2007 i. Margate Be For Real e. C.I.B Fin & Ee Mva Margate Wise
Up kasv. Tuuli Rossi
Näyttelyt: Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat rungon mittasuhteet,
narttumainen pää, hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä, riittävä runko, hyvä takaosa, litteät käpälät, karva ei
parhaimmillaan tänään, liikkuu lyhyellä askeleella, etenkin edestä, hyvä luonne.
RUS IRENE'S ATTRACTIVE COQUETTE Ru JMva RKF2317477 s.12.6.2008 i. Canyonn Classic Style e.
Uyelle de Vaccares kasv. Irene ja Vadim Korobkovy
Näyttelyt: Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia JUN ERI 4. Correct type and size, solid formed head, dark
eyes, the position of the line of the head ought to be better, correct bite, excellent topline, angulations very nice,
with a deep chest, excellent coat texture and movement.
RUS IRENE'S ELECTRIC LADY Ru Mva Ru JMva RKF2036387 s.14.2.2007 i. Athos Black Petrs e. Rus Irene's
Nice And Wild kasv. Irene ja Vadim Korobkovy
Näyttelyt: Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia AVO ERI. 2 years, nice type, good feminine head, not
dry in neck, good topline, good tailset, tumbling on forehand, good ribs and deep breast, good loins, untypical in
coat, too soft, good bones, good mover but tail is carried too high.
SECORCAN PATTY DIPHUSA Se(n) & No Mva S55427/2006 s.6.10.2005 i. Grassland Ghost e. Secorcan
Alexia Goringher kasv. Juan Seller Duran ja Rafael Montes Serrano, Espanja
Näyttelyt: Tervola RN 25.4. Tiina Illukka VAL ERI 1 PN1 ROP. Erittäin tyylikäs, erinomainen pää ja ilme, pitkä
jalo kaula, kaunis ylälinja, erinomaiset kulmaukset, toivoisin aavistuksen lisää pituutta runkoon, liikkuu kauniisti.
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: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VAL ERI 3. Correctly sized black bitch, slightly long
body proportions, very expressive head, correct muzzle to skull ratio, correct ear carriage, good neck flow into
shoulder and upper arm, topline correct, correct tailset, strong hindquarters, clean movement coming and going,
side profile free flowing and shows animation.

SHAIKAROS CREME CARAMELLE Fi Mva 55752/06 s.22.11.2006 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion
Show of Black Mirage e. Fin Mva Shavian Raindrop kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen AVO ERI 1 PN2 SERT. 2-vuotias, kaunis nuori narttu jolla oikeat
linjat ja rungon tilavuus, kaunisilmeinen oikealinjainen pää, hyvä purenta, pitkät korvat, hyvin kulmautunut edestä
ja takaa, vahvat käpälät, liikkuu tehokkaasti ja mielellään, erinomainen karvan laatu, hyvin tasapainoinen.
Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI 4. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, riittävä kaula, hieman
etuasentoiset lavat, hyvä luusto, hyvä vahva runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvä turkki, liikkuu hyvin, iloinen
luonne. Jurva RN 1.8. Markku Santamäki AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Tyylikäs, sopivan kokoinen ja mittasuhteiltaan oikein rakentunut, hyvä ryhti, hyvin kulmautuneet eturaajat ja voimakkaasti kulmautunut takaa, jopa
ylikulmautunut, kaunis pää, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin. Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola AVO ERI 1 PN1
SERT ROP RYP1 BIS2. Kauniissa kunnossa esitetty feminiininen narttu, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, sopiva luusto, erittäin hyvät rungon mittasuhteet, riittävä runko, liikkuu kohtalaisella
askelpituudella, kauniit rungon ääriviivat. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia VAL ERI 1 PN3 VACA.
Good size and format, very nice feminine head with sweet expression, good eye shape and colour, correct
earset, nice neck, correct topline, very good tailset and carriage, typical quarters, angulations and movement.
Taipumuskokeet: Kauhava 16.8. Juha Karlström SPA 0. Ruovesi 29.8. Kirsi Salokanto SPA 1.
SHAIKAROS CRYSTAL HEART 55753/06 s.22.11.2006 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of
Black Mirage e. Fin Mva Shavian Raindrop kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia AVO ERI. Compact, good size, good coat, too long
underline, perfect withers, correct head, strong back, very closed angulations, correct front, free moving, correct
teeth. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 4. Strong black bitch, feminine head with
good expression, very strong compact body, a bit straight in front and almost too much hind angulations,
movement ok, could have better topline, very nice coat and condition.
SHAIKAROS FAITHFULL HEART 32518/08 s.5.5.2008 i. Shaikaros Dark Angel e. Fin Mva Two Pine's Sweet
Corn kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN EH. Slightly tall female with great body
proportions, skull to muzzle ratio correct, ear placement correct, neck slightly short, upper arm and shoulder
placement satisfactory, needs more chest development, topline correct, tailset correct, would like to see keener
movement coming and going.
SHAVIAN BITCH IS BACK C.I.E LvV-09 14331/05 s.26.9.2004 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It
Mva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI 1 PN2. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää ja
ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä lyhyt tiivis runko, hyvä luusto, erittäin
kaunis suora turkki, iloinen hyvä luonne, liikkuu erittäin hyvin pitkällä askeleella.
SHAVIAN GIOVANNA D'ARCO 41156/09 s.17.5.2009 i. Gb Sh Ch Chavez Royal Liaison e. C.I.B C.I.E Fin &
Se(n) & Lv & Ee Mva PMJV-05 V-07 EeV-07 V-08 Shavian No Mercy kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 2 KP. Beautiful 5 month old puppy which
shows great potential, excellent size and shape, beautiful head and expression, excellent reach of neck, short
strong back, level topline, pleasing hindquarters giving really driving action, when stood I'd like the front legs little
more under her body which might suggest a little more upper arm angulation is required, however her forward
movement is good, uses her tail well.
SHAVIAN LA BOHEME 41155/09 s.17.5.2009 i. Gb Sh Ch Chavez Royal Liaison e. C.I.B C.I.E Fin & Se(n) & Lv
& Ee Mva PMJV-05 V-07 EeV-07 V-08 Shavian No Mercy kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Helsinki PN 15.11. Pirkko Konttinen PEN 1 KP VSP-pentu. Vajaa 6 kk, erittäin miellyttävä pää ja ah
mitkä silmäripset, hyvä runko ikäisekseen, hyvä karva.
SHAVIAN LA TRAVIATA 41157/09 s.17.5.2009 i. Gb Sh Ch Chavez Royal Liaison e. C.I.B C.I.E Fin & Se(n) &
Lv & Ee Mva PMJV-05 V-07 EeV-07 V-08 Shavian No Mercy kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN 3 KP. Outstanding puppy, having difficulty to
move properly on this floor, outstanding for type, superbly short and square with an excellent head and
expression, superb reach of neck, strong topline held on the move, pleasing front angulations, shown and
presented very well, has a very bright future.
SHAVIAN NO CAN DO 59969/08 s.6.12.2008 i. Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. C.I.E LvV-09
Shavian Bitch Is Back kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvärakenteinen, hyvin sopusuhtainen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, liikkuu hyvin, ihastuttava luonne.
SHAVIAN NO MERCY C.I.B C.I.E Fin & Se(n) & Lv & Ee Mva PMJV-05 EstV-07 V-07 V-08 14331/05
s.26.9.2004 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e.
Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia VAL ERI 1 PN1 VSP. Correct type and proportions, correct type
of head, lines parallel enough, correct topline, excellent volume of body, correct angulations, moves ok, enough

temperament. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VAL ERI 2 PN2. Correctly sized bitch with corrrect
body proportions, very expressive head, correct muzzle to skull proportions, correct earset and length, very good
neck, flows into correct forequarters, correct topline and tailset, very good coat, powerful hindquarters, coming
and going clean, side profile free flowing and indicates animation. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, IsoBritannia VAL ERI 2 PN3. Well proportioned bitch carrying a little too much weight for me, good head
proportions, gentle eye, good length of neck, well angulated, rear feathering needs attention, sound and happy
on the move, coat could be in better condition. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 2
PN2. Beautifully made black bitch, superb head and expression, excellent presentation, very good front
assembly, very good quarters, good bone and feet, classic outline. Helsinki KV 13.12. David Shields, IsoBritannia VAL ERI 1 PN2. Quality bitch, very well made throughout, lovely reach of neck, good front with
excellent depth of chest, pleasing legs and feet, short cobby body with well sprung ribs, well rounded quarters
with good bend of stifle, sound positive mover with excellent reach and drive.
SHAVIAN RAINDROP Fin Mva 11811/00 s.7.1.2000 i. Pansy’s As Right As Rain e. Shavian White Diamond
kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen VET ERI 2. 9-vuotias hyvässä kunnossa esitetty veteraaninarttu
jolla sopiva raajaluusto, hyvä rungon muoto mutta rintalasta voisi olla pidempi, köyristää hieman lanneosaa
liikkeessä, liikkuu reippaasti ja mielellään, kaunisilmeinen pää, erinomainen purenta, kaunis karvan laatu. Vaasa
KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia VET ERI 4. Excellent type with typical head, somewhat much neck skin,
good withers, correct topline, good angulations, correct front, flowing movement, good teeth. Tuusula ER 6.6.
Teija Poikolainen-Däuber VET ERI. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, vahva lyhyt tiivis runko, hyvä luusto,
hieman etuasentoiset lavat ja lyhyt kaula, hyvin kulmautunut takaa, kaunis turkki, liikkuu hyvin, iloinen luonne.
Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET. Attractive 10 years old black, good
size, correct head, soft expression, proper bite, excellent body, clean neck and shoulders, proper cat feet, proper
tailset, nicely built, very showy, keeping the strong topline, well presented. Kihniö RN 25.7. Harry Tast VET ERI
1 PN1 ROP ROP-VET BIS1-VET. Erinomainen tyyppi ja fyysinen kunto, kaunisilmeinen hyvin narttumainen pää,
niukka huulilinja, kauniisti asettuneet pehmeät korvat, tasapainoinen ylälinja, silkkinen turkki, takaa lähtee hyvä
työntö liikkeeseen. Jurva RN 1.8. Markku Santamäki VET EH 1. Sopivan kokoinen, vahvarakenteinen, erittäin
hyvässä kunnossa esitetty veteraani, miellyttävä ilme, pään mittasuhteet saisivat olla paremmat, lyhyeltä
vaikuttava kuono-osa, pitkä vahva kaula, vahva luusto ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkki,
käyttäytyy luottavaisesti. Mustasaari RN 15.8. Marjo Jaakkola VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS4-VET. Erinomaisessa kunnossa esitetty kauniisti esiintyvä 9-vuotias veteraani, feminiininen pää, aavistuksen kevyt alaleuka, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, kauniit rungon mittasuhteet, sopiva luusto, liikkuu hyvällä
askeleella. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia VET ERI 1 ROP-VET. Good size and format, beautiful
feminine head with soft expresssion, strong muzzle, good eye shape and colour, just a little bit short ears, good
topline, tailset and carriage, well developed chest and forechest, excellent quarters, angulations and movement,
good coat, colour and temperament. Hyvinkää ER 25.10. Pierluigi Buratti, Italia VET ERI 1 ROP-VET BIS2VET. Femminile, espressione tipica, con buona proporzioni, dentature e pigmentazione corretti, buon occhio,
corretti gli assi cranio facciali, buon collo, rene di guiste lunghezza, torace ben schaso, buono l'angolo della
spalla, sufficiente quello della posteriore, movimento eccellente e tipico, buona la tessitura del mantello, coda
ben attira. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia VET ERI 1 ROP-VET. Really good quality black,
lots of bone and substance, fantastic 10 year old. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia VET EH 2.
Good size of bitch, balanced head with kind eye and soft expression, good depth of chest, well sprung ribs, well
muscled hindquarters, good bend of stifle, moved well, would just prefer better laid shoulder.
SHAVIAN SONATA 51189/05 s.30.9.2005 i. Gb Mva Judika Prairie Gold e. Shavian Soul Mate kasv. Jaana
Ranta
Näyttelyt: Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO ERI 3. Gut proportionierte Hündin, der Kopf könnte
etwas mehr eleganter sein, zu spitzig im Fang, loser Vorderstand, korrekte Winkelungen vorne und hinten, gute
Temperament und Präsentation, schöne Bewegung.
SHEERCLEVER SHOWTIME DKK20971/2007 s.6.10.2007 i. Ronaldo du Domaine de Makno e. Sheerclever
Game Of Love kasv. Tuija Christensen, Tanska
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 3. Handsome black and tan, good
expression, godo outline on the move, good ribs, very good topline and tailset, good front assembly, good
proportions, stylish on the move. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia AVO ERI. Very well
balanced bitch of excellent bone and substance, pretty feminine head with good eye and expression, best of
fronts with good depth of chest, well sprung ribs, correct topline and tailset, well developed forechest with
pleasing bend of stifle, sound mover.
SHIMMERIAN EMERALD 15354/04 s.26.1.2004 i. Fin Mva Midian's Exterminator e. Shimmerian Jewel Of Mine
kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Kalajoki RN 2.5. Markku Santamäki AVO EH 2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää,
hyvä eturinta, oikea rintakehän muoto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, vahva turkki, liikkuu muuten hyvin
mutta jonkin verran takaa voimattomasti ja taka-askel on lyhyt, käyttäytyy tasapainoisesti. Oulainen RN 3.5.
Leila Kärkäs AVO H. Mittasuhteiltaan ok mutta vielä kovin kapea, eturinta puuttuu täysin, kapea pää ja kuono,
melko hyvät pään ylälinjat, otsapenger saisi olla selväpiirteisempi, niukasti kulmautunut edestä, takaa ok,

liikkeessä köyristää lannetta ja etuaskel jää kovin lyhyeksi, karvapeite hieman pehmeälaatuista, hieman levoton
käytös.
SHIMMERIAN JEWEL OF MINE 37330/00 s.20.8.2000 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Steephill Tiffany
Star kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Hyvän tyyppinen ja sujuvasti liikkuva
veteraani, hyvä täyteläinen runko, erinomainen aurinkoinen luonne, hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät,
hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, säkä ja ylälinja, leveä reisi. Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta VET ERI 1
PN1 VSP ROP-VET BIS2-VET. Tyypiltään erinomainen 8-vuotias veteraani joka esitetään erinomaisessa
kunnossa, erittäin hyvä pään malli, lempeä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, oikea-asentoiset hyvin kulmautuneet
raajat, hyvä runko ja karvapeite, yhdensuuntaiset liikkeet, rodunomainen iloinen luonne. Kinnula RN 5.4. Merja
Ylhäinen VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS4-VET. Erinomainen tyyppi ja koko sekä mittasuhteet, hieman kevyt
luusto, kaunis ilmeikäs pää, pitkä kaula jossa hieman kaulanahkaa, eturintaa voisi olla enemmän, samoin
etukulmauksia, hyvät takakulmaukset, erinomainen runko ja rintakehä, kaunis karva, hyvin säilynyt veteraani
joka liikkuu ja esiintyy erinomaisesti. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia VET ERI 1 VSP-VET. Compact
with good proportions and format, perfect head, correct coat and topline, closed angulations, correct front,
flowing movement, correct teeth. Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto VET ERI 1 PN 4 ROP-VET BIS4-VET.
Erittäin hyvin säilynyt veteraaninarttu, hyvä pää ja ilme, pitkä kaula, hyvä selkä ja rintakehä, hyvät kulmaukset ja
liikkeet, kauniissa turkissa. Rovaniemi RN 21.5. Johan Juslin VET ERI 1 PN1 ROP ROP-VET. Upea veteraaninarttu jolla upeat linjaukset alusta loppuun, kaunis nartun pää, hyvä raajaluusto, iloinen esiintyjä, vanhan ajan
'kokkeri'. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, kaunis turkki, liikkuu pitkällä askeleella reippaasti. Tuuri KR 7.6. Matti
Tuominen VET ERI 2 PN2. Erinomaista tyyppiä oleva 9-vuotias veteraani joka erinomaisessa kunnossa, kaunis
pää ja ilme, sopiva raajaluusto, hyvä runko ja turkki, erinomainen luonne, liikkuu hyvin, esiintyy ja esitetään
hyvin. Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen VET ERI 1 PN2 ROP-VET. 9-vuotias, kaunislinjainen, hyvärunkoinen
ja hyväkuntoinen vanha rouva jolla sopivasti raajaluustoa, hyvin kaunis pää, hyvin hoidettu purenta, hyvät korvat
ja huulilinja, erinomainen kaulan kiinnitys, erinomaiset etukulmaukset, erinomaisessa lihaskunnossa, vahvat
käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu rodunomaisella asenteella säilyttäen ylälinjansa, hyvä askelpituus. Iisalmi KV
2.8. Janiki Steinbock, Israel VET ERI 2. Hyvä rakenne ja ilme, kaunis kaula, ylälinja ja rintakehä, hyvät
kulmaukset, liikkuu hyvin.
SHIMMERIAN SWEETHEART 52667/08 s.13.9.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e.
Shimmerian Viva La Diva kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen PEN 2. Hyvä pää, hyvät korvat, hyvä kaula, runko vielä
pennun, hyvä karva. Tervola RN 25.4. Tiina Illukka PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvin kehittynyt, vahvarakenteinen,
hyvät mittasuhteet, pitkä pää, otsapenger saisi olla selvempi, hyvin kulmautunut etuosa, takakulmaukset saisivat
olla paremmat, oikean muotoinen rintakehä, liikkuu hyvin ja iloinen luonne. Pietarsaari RN 16.5. Jukka
Kuusisto PEN 4. Tasapainoisesti kehittynyt pentu, hyvä pää ja ilme, etuasentoiset lavat, hyvä vahva selkä,
kapea eturinta, hyvät takaraajat, hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin, hyvin esitetty. Tuusula ER 6.6. Merja
Järnstedt PEN. Hyvän tyyppinen, erinomaisessa kunnossa, hyvä ilmeikäs pää, hyvä luusto, lavat ja olkavarret
voisivat olla viistommat, hyvä selkä ja takaosa, erittäin kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy iloisesti, miellyttävä
luonne. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen PEN 2. 8 kuukauden ikäinen, erinomaista tyyppiä oleva hyväluustoinen
narttupentu jolla miellyttävä pää ja ilme, hyvä runko, hyvä luonne, etukulmaukset saisivat olla voimakkaammat,
riittävät takana, lupaava turkki, liikkuu hyvin, esitetään hyvin. Kemi KR 12.7. Ritva Raita JUN ERI 1 PN2
VASERT. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 3. Very nice black and tan, good head
and expression, strong well developed body for age, a bit straight in shoulder and hind angulations, nice
movement, good coat and condition. Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen JUN EH 2. 10 kk, hyvän kokoinen ja
hyväluustoinen juniori jolla oikeat mittasuhteet, narttumainen pää ja ilme, varsin hyvät ylälinjat, hyvä purenta,
huulet ja korvat, eturinta sa kehittyä, hienot vahvat käpälät, erinomainen karvan laatu, riittävät kulmaukset, vielä
kovin pentumaiset liikkeet jotka saavat vakiintua ja tarvitsevat lisää ulottuvuutta ja voimaa.
SHIMMERIAN VELVET LADY 41234/06 s.4.7.2006 i. No & Se Mva Travis Able And Willing e. Shimmerian
Emerald kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta AVO H. Hieman lyhytlinjainen narttu joka esitetään liian lihavassa
kunnossa, hieman pieni ja lyhyt pää, kauniit tummat silmät, hyvä ilme, kaula saisi olla pidempi, niukasti
kulmautunut edestä, hyvä rintakehä, lyhyt lantio, hyvät takakulmaukset, oikea turkin laatu, riittävä askelpituus,
saisi esiintyä iloisemmin.
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 31.5. Eino Jämsä AVO 0 (0 pist). Muru aloittaa rauhallisen maavainuisen
jäljestyksen, etenee rauhallisesti kävelyvauhtia, etenee vuorotellen jäljen vasemmalla ja oikealla puolella, 1.
kulma ja makaus oikaistaan, 2. osuuden alussa Muru erkanee jäljestä, ei löydä takaisin jäljelle vaan jää
paikalleen, Muru tuodaan uudelleen jäljelle, etenee 30 metriä ja pysähtyy uimaan, uituaan hetken Muru aloittaa
uudelleen jäljestyksen, etenee 20 metriä ja pysähtyy vesilammikkoon, koe keskeytetään puurastavana työnä,
jäljestysaikaa oli mennyt 35 minuuttia, kaadolle tultaessa pysähtyi haistelemaan.
SHIMMERIAN VIVA LA DIVA 41233/06 s.4.7.2006 i. No & Se Mva Travis Able And Willing e. Shimmerian
Emerald kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta AVO ERI 2. Linjakas erittäin hyvän tyyppinen narttu, kaunis
ilmeikäs nartun pää, hyvä kaula, hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehä, lyhyt lantio ja

korkea hännän kiinnitys, kaunis turkki, yhdensuuntaiset liikkeet mutta askel saisi olla pidempi etenkin takaa,
avoin luonne. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen AVO ERI 2. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto,
kaunis pää ja ilme, pitkä kaula jossa hieman kaulanahkaa, kapea eturinta, etukulmauksia voisi olla enemmän,
hyvät takakulmaukset, hyvä runko ja rintakehä, kaunis turkki ja hyvä tan-väri, liikkuu hyvin, hyvä luonne.
Rovaniemi RN 21.5. Johan Juslin AVO ERI 1 PN2 SERT. Iloinen esiintyjä, kaunispiirteinen pää jossa kaunis
huulilinja, hyvä kaula yhtyy hienosti säkään, erinomainen runko, hyvä hännän kiinnitys, hyvä takaosa, hyvät sivuliikkeet. Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen AVO EH 1. 3-vuotias kaunislinjainen narttu, hyvä pää, kaunis ilme,
varsin hyvät pään linjat, hienot huulet ja korvat, hyvä purenta, erinomainen kaula ja eturinta, etukulmaukset
saisivat olla paremmat, hyvät käpälät, erinomaisessa kunnossa, rintakehä voisi olla alaosasta hieman
täyteläisempi ja rintalasta hieman pidempi, hieno vahva lanne, erinomainen karvan laatu, hyvin kaunis väritys,
mukava luonne, liikkuu reippaasti mutta edestä löysästi ja askelpituus saisi olla parempi.
SKJERVTUN'S RUBIN TO TRIPLET 20208/06 s.24.2.2005 i. No Mva V-04 NoV-03 Travis Master Mine e. No
Mva Skjervtun's Playmate Express kasv. Elin Hallerud Borgersen, Norja
Näyttelyt: Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 PN3. Iloisesti esiintyvä kevyehkö narttu, sivusta
katsottuna kaunislinjainen pää joka kuitenkin on hieman kapea, hyvä kuiva kallo, vahva selkä, rungoltaan
hieman kapea, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvin, hyvälaatuinen turkki. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko AVO
EH 3. Hyvän tyyppinen narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja luusto, hieman kapea edestä, vahva runko,
rintakehä voisi olla hieman pidempi, vahva takaosa, hieman korkea kinner, riittävät sivuliikkeet, ahdas edestä ja
takaa.
SLUMBERLAND BACK AND FORTH 25523/06 s.8.4.2006 i. C.I.B Fin & Ru & Ee & Lv & Lt Mva EeV-06
Vitahotellets Aragon e. Fin & Ee & Se(n) & Ru Mva Ee VMva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki AVO EH 2. Hyvät rungon mittasuhteet, ilmeikäs pää, riittävä
luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy iloisesti ja vauhdikkaasti, hyvä turkki.
SLUMBERLAND BASIC BLACK 25521/06 s.8.4.2006 i. C.I.B Fin & Ru & Ee & Lv & Lt Mva EeV-06
Vitahotellets Aragon e. Fin & Ee & Se(n) & Ru Mva Ee VMva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi AVO EH 1. Hieman tuhdissa kunnossa tänään esitetty narttu jolla
hyvä pää, oikea purenta, kaula voisi olla jalompi, hyvin asettuneet korvat, hyvät kulmaukset, hyvä rintakehä,
hieman pyöreät silmät, sujuvat liikkeet. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti AVO EH. Correctly sized,
correctly proportioned, head is expressive, correct muzzle to skull ratio, correct earset, neck is short, upper arm
and shoulder placement slightly steep, topline correct, correct tailset, correct coat, movement coming and going
clean, lacks the free flow in side profile.
Taipumuskokeet: Pyhäntä 27.6. Jaana Heiskari SPA 0. Pyhäntä 8.8. Juha Karlström SPA 1.
SLUMBERLAND BUTTERSCOTCH Fin Mva 25522/06 s.8.4.2006 i. C.I.B Fin & Ru & Ee & Lv & Lt Mva EeV-06
Vitahotellets Aragon e. Fin & Ee & Se(n) & Ru Mva Ee VMva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Kuopio RN 8.3. Markku Santamäki VAL ERI 1 PN3. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä,
kuono-osa voisi olla vankempi, hyvät pään ylälinjat, pitkä kaula, hyvä eturinta, hyvä rungon syvyys, voimakkaasti
kulmautuneet takaraajat, liikkeessä kiertää kyynärpäitä ulospäin, hyvät sivuliikkeet, käyttäytyy hyvin. Simpele
RN 18.4. Soile Bister VAL ERI 1 PN2. Kaunislinjainen, hyväluustoinen, hieman tukevassa kunnossa oleva
feminiininen narttu, varsin hyvä pää ja ilme, hyvät kulmaukset ja rungon muoto, hyvä hännän kiinnitys, hyvä
häntä joka heiluu kivasti, kaunis karva, erinomainen luonne, liikkuu varsin hyvin, ihastuttava luonne. Varkaus KR
16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä VAL ERI 1 PN1 ROP. Wonderful type, compact excellently volumed body,
strong topline, clean large very good type of head, excellent expression, excellent movements and drive,
excellent balance.
SLUMBERLAND CITTY BANG BANG 35158/07 s.6.4.2007 i. Flyers Say Hey e. Fin & Ee & Se(n) & Ru Mva Ee
VMva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi NUO EH 3. Hyvän tyyppinen vahvarakenteinen narttu, antaa hieman
matalaraajaisen vaikutelman, voimakas nartun pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, selässä hyvä
karvan laatu, sujuvat sivuliikkeet, erinomainen luonne. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti NUO EH.
Correctly sized gold bitch with slightly long body proportions, head correct in skull and muzzle ratio, shoulder
angulation good, upper arm could do with little more length, topline a little soft, tailset correct, would like to see
better extension in front movement. Juuka RN 24.5. Leni Finne AVO ERI 2 PN2 VASERT. Oikeat mittasuhteet,
sopiva luusto, hyvä kuono-osa, erinomaiset tummat silmät, hieman pyöreyttä kallossa, hyvä karva, selkä voisi
olla kiinteämpi, hyvä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, oikean mallinen rintakehä, riittävät takakulmaukset, erinomainen askelpituus, aavistuksen leveä takaa. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO ERI 1 PN4. Gut
proportionierte Hündin mit typischer Kopf, etwas lose Vorderstand, korrekte Winkelungen Vorne und Hinten,
schöne obere und untere Linie, gute Präsentation, noch nicht fertiges Haarkleid, schönes Haarkleid. Heinola
KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti AVO ERI 2. 2 years old female, very compact, beautiful head, nice dark eyes,
good ribbed body, scissor bite, very solid shoulders, excellent topline, good rear angulation, very sound mover,
excellent movement.
Taipumuskokeet: Pyhäntä 27.6. Tiina Karlström SPA 0. Ruokolahti 6.8. Liisa Pajala SPA 1.
SLUMBERLAND COMING AND GOING 35159/07 s.6.4.2007 i. Flyers Say Hey e. Fin & Ee & Se(n) & Ru Mva
Ee VMva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen

Näyttelyt: Ilomantsi RN 6.1. Paavo Mattila AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Kaunispäinen narttu jolla miellyttävä
ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, hyvä ylälinja, sopivasti kulmautuneet raajat, hyvä karva, liikkuu
hyvin, hyvä luonne. Tohmajärvi RN 2.5. Soile Bister AVO H. Hyvin lyhytrunkoinen, hyväluustoinen narttu jolle
toivoisin pidemmän kuonon, hyvä kaula, hyvä runko ja kulmaukset, alas kiinnittynyt häntä, jyrkkä lantio, karva
saisi olla silkkisempi, tarvitsee lisää itseluottamusta, turhan korkea etuaskel. Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos,
Unkari AVO EH 3. A little bit shy temperament, today in movement could have been better, well proportioned
head, good bite, good ears, good neck, square body, good angulations.
SLUMBERLAND COVER-GIRL 35160/07 s.6.4.2007 i. Flyers Say Hey e. Fin & Ee & Se(n) & Ru Mva Ee VMva
Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Ilomantsi RN 6.1. Paavo Mattila NUO ERI 1 PN2 VASERT. Kaunis narttu, hyvämallinen pää, kaunis
kaula, sopusuhtainen runko, hyvä vahva luusto, riittävästi kulmautunut, hyvä ylälinja, hyvä karva joskaan ei
parhaimmillaan tänään, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne. Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk,
Valko-Venäjä AVO ERI 3. Excellent type, excellent proportions in head, neck and body, correct expression, light
movements, the head should be more proud in movement, not parallel movement, excellent temperament.
Tohmajärvi RN 2.5. Soile Bister AVO H. Hyväluustoinen feminiininen narttu, hyvä pää, riittävät kulmaukset,
ulkokierteiset etukäpälät, eturinta saisi olla täyttyneempi, hyvä kaula ja hännän kiinnitys, hyvälaatuinen karva,
liikkeessä takaosa nousee ja takaraajojen liike saisi olla tehokkaampi, ihastuttava luonne. Juuka RN 24.5. Leni
Finne AVO H. Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, hieman ilmava kokonaisuus, hyvä kuono-osa, miellyttävä ilme,
hyvät korvat, aavistuksen pyöreyttä kallossa, riittävä kaula, litteä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, alaosasta kovin
kapea rintakehä, hieman pitkä lanneosa, hyvät takakulmaukset, liikkeessä köyristää lanneosaa, riittävä askelpituus, melko kapea takaa ja ahdas edestä, ulkokierteiset etukäpälät. Keitele RN 7.6. Markku Santamäki AVO
EH 3. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman jättävä, ilmeikäs hyvä pää, sopusuhtainen luusto,
hyvä rintakehän muoto ja syvyys, lanneosa voisi olla hieman lyhyempi, hyvä turkin väri ja laatu, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, voisi liikkua rennommin, käyttäytyy hyvin ja iloisesti. Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos,
Unkari AVO EH 2. Good temperament but presentation today could have been better, good head, bite and ears,
beautiful eyes, well muscled neck, well proportioned body, a little bit open angulations, front should be stronger,
good colour. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti AVO EH. 2 years old, very nice feminine head, soft
expression, well ribbed, nice tight feet, good rear angulation, unfortunately hindquarters and forequarters are not
same which shows in the movement. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia AVO EH. 2½ years old,
correct type, bulging and gooseberry eyes, I would like better angulation in shoulders, good chest and croup,
good movement.
Jäljestämiskokeet: Joensuu 19.7. Heikki Ryynänen AVO 3 (29 pist).
SPECK LINE ANGEL IS BLUE 43446/06 s.12.5.2006 i. Speechouse True Colours e. Fin Mva Fin & No Jva
Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia KÄY EH 2. 3 years old, typical female, I would like
more stop, would prefer more brisket and better coat, correct movement.
SPECK LINE BE MY SUNSHINE 30974/05 s.17.4.2005 i. No Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Fin & No Jva
Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Keitele RN 7.6. Markku Santamäki AVO ERI 2 PN3. Sopivan kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet,
ilmeikäs pää, hyvä kaula ja oikea ylälinja, riittävä luusto ja hyvä rintakehä, hyvä turkki ja liikkeet, käyttäytyy hyvin.
Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia AVO ERI 2. 4 years, nice type, feminine head, good neck, strong
topline, neck could be dryer, well angulated in both ends, quadratic, correct in breast, good temperament, also
good mover with tail action.
Taipumuskokeet: Kuopio 9.8. Juha Karlström SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 28.6. Kari Muje AVO 0 (0 pist). Ilmajoki 5.7. Aila Pekkarinen AVO 0 (0 pist).
SPECK LINE CASSANDRA Fi Jva 14681/03 s.15.1.2003 i. Fin & Ee Mva Fin Jva JV-01 Benchmark Matrix e.
Fin Mva Fin & No Jva Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 3.5. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Innokas ohjattu
lähtö, tasaista ja erittäin tyylikästä jäljestystä alusta loppuun asti, merkkaa kaikki makaukset erinomaisesti
pysähtymällä, 1. kulma joka oli katko selvitettiin yhdellä laajalla kaarroksella, 2. kulma suoraviivaisesti mutta
palasi tarkistamaan sen pienellä kaarroksella ulkokautta, 3. kulma samoin pienellä kaarroksella ulkokautta,
muuten maavainuisesti edennyt koira otti kaadon ilmasta kovan etumyötäisen tuulen takia, löytää kaadon jota
jää tutkimaan, erinomaisen tyylikäs parityöskentely. Nurmo 24.5. Juha Junkala VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3,
f-5 = 46 pist). Lähtö varma, etenee sopivalla nopeudella, työskentely maavainuista ja jälkitarkkaa, katkokulma
kaartaen ulkokautta, toisella kulmalla useita lenkkejä, kolmas suoraviivaisesti, merkkasi 3 makausta, kaato löytyi,
nuuhki, jäi viereen seisomaan, erinomainen suoritus. Kihniö 14.6. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-11,
e-3, f-5 = 47 pist). Rauhallinen lähtö, tasaista vauhtia loivaa siksak-kuviota tehden etenevä koira, merkkaa 1. ja
4. makaukset, muut kävelee vierestä karvat makausta hipoen, kulmat pienillä suunnantarkistuslenkeillä,
katkokulma useammalla kaarroksella, löytää sorkan jota jää tutkimaan. Ilmajoki 6.9. Erkki Rantamäki VOI 2 (38
pist). Rovaniemi 13.9. Juha Junkala VOI 2 (36 pist).
SPECK LINE DEFINITELY MINE Fi Jva 50134/07 s.10.6.2007 i. Fi Jva Westerner Illusion Of Magic e. Fin Mva
Fin & No Jva Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki

Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen NUO EH 1. 18 kk, hyvärunkoinen nuori narttu jolla hyvin kaunisilmeinen ja kaunislinjainen narttumainen pää, hyvä purenta ja korvat, oikeat pään linjat, vahva kaula, kovin suora
etuosan rakenne aina etuosasta ranteisiin, yläosa saisi olla vakaampi liikkuessa, hyvä takaosa ja käpälät,
kääntää käpäliä ulospäin, liikkuu kovin ahtaasti ja löysästi edestä, melko hyvä askel sivulta, liikkeessä hyvin
heiluva häntä. Haapavesi RN 18.4. Marjo Jaakkola NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää
ja ilme, aavistuksen lyhyt kaula, riittävä eturinta, hyvä runko, sopiva luusto, riittävästi kulmautuneet raajat, liikkuu
ok, hyvä luonne.
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 3.5. Kristina Erkkilä AVO 1 (a-6, b-10, c-8, d-14, e-3, f-4 = 45 pist). Rauhallinen
ohjattu lähtö, sopivaa vauhtia jäljen päällä etenevä koira, merkkaa kummatkin makaukset ja tekee kulmat suoraviivaisesti, vähän ennen 1. kulmaa ajautuu tuulen mukana jäljen sivuun, palaa omia jälkiään takaisin, 2:lla
osuudella nähtiin hirvi joka meni jäljen yli, koira reagoi mutta jatkaa matkaansa heti, 3:lla osuudella ovat hirvet
oleilleet suopursukossa ja se teettää kokemattomalle koiralle ihmetystä, monien tarkistusten jälkeen päästään
taas jatkamaan mallikasta työskentelyä, löytää kaadon jota jää tutkimaan, erinomainen suoritus ensikertalaisilta.
Nurmo 24.5. Juha Junkala AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Lähtö ohjattu ja varma, etenee
sopivalla nopeudella käyttäen sekä maa- että ilmavainua, työskentely jälkitarkkaa, pienet tarkistuslenkit toisella
osuudella sekä hieman ennen kaatoa, merkkasi toisen makauksen, ensimmäisen oikaisi muutamalla metrillä,
toisella kulmalla tarkastuslenkki, kaato löytyi, nuuhki ja jäi viereen seisomaan, erinomainen suoritus. Ruovesi
28.6. Heikki Kulo VOI 1 (48 pist). Ilmajoki 5.7. Aila Pekkarinen VOI 1 (42 pist). Ilmajoki 2.8. Asko Kukkola VOI 1
(45 pist).
SPECK LINE FASUPALA 62101/08 s.17.10.2008 i. Ladysplit's Connor e. Speck Line Be My Sunshine kasv.
Maarit Mäki
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN. Mittasuhteiltaan oikea mutta melko hento kokonaisuus,
ilmeikäs pää, etu- ja takaosa voisivat olla hieman paremmin kulmautuneet, turkissa liikaa valkoista, liikkuu
iloisesti, ihastuttava luonne. Keitele RN 7.6. Markku Santamäki PEN 1. Kehitysvaiheessa oleva narttupentu,
vielä kevyt pää, sopusuhtainen luusto, runko vaatii vielä aikaa, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, pentuturkki
on pehmeä, käyttäytyy luottavaisesti ja liikkuu hyvin, voisi olla massavammassa kunnossa. Rovaniemi KV 20.6.
Jos de Cuyper, Belgia PEN 1 KP ROP-pentu. 8 months, good type, nice expression, nice temperament, good
head, strong topline, well angulated and quadratic, well handled.
SPECK LINE FIKSU LIKKA 62102/08 s.17.10.2008 i. Ladysplit's Connor e. Speck Line Be My Sunshine kasv.
Maarit Mäki
Taipumuskokeet: Ruovesi 29.8. Tero Mettälä SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 23.8. Heikki Kulo AVO - (0 pist). Rovaniemi 13.9. Juha Junkala AVO 0 (0 pist).
SPECK LINE HATTARA 33636/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon e.
Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia PEN 4. Good type, lovely expression, correct bite,
too narrow brisket and chest, he needs better angulation, east-west feet, good movement fron the side.
SPECK LINE HEI SULA HOPSANSAA 33637/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark
Corazon e. Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Seinäjoki KV 24.10. Paavo Mattila PEN 1 KP ROP-pentu. Kaunis pentu, hyvän mallinen pää, kaunis
ilme, hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, kulmauksia saisi olla hieman enemmän, hyvä ylälinja, liikkuu hyvin,
runko voisi olla aavistuksen pitempi, miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia PEN 2.
Very nice expression, correct bite, enough brisket and chest, well angulated, good coat, good movement, very
promising.
SPECK LINE HURMAAVA HUNAJA 33638/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark
Corazon e. Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia PEN 3. Good type, correct bite, lovely female
expression, I would like more chest and better topline, enough angulation, enough movement, promising puppy.
SPECTROLITE’S BE MY QUEEN Fin Mva 43318/06 s.4.8.2006 i. Fin Jva Jenlin Starguest e. Fin Mva Backhill’s
Ice Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen VAL ERI 1 PN3. 2½-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen
nuori narttu, narttumainen pää, pehmeä ilme, hienot pitkät korvat, hyvä purenta, vahva kaula, hieman löysää
kaulanahkaa, lavat voisivat olla viistommat, hyvä vahva lanne ja hyvät takakulmaukset, erinomainen karvan
laatu, liikkuu oikealla askeleella ja asenteella säilyttäen ylälinjan mallikelpoisesti. Tampere KV 15.3. Ray Greer,
Uusi-Seelanti VAL ERI. Correctly sized bitch with correct body proportions, expressive in head, correct skull and
muzzle proportions, earset low and correct, front angulation very good, correct topline and tailset, correct coat,
coming and going movement clean, profile free flowing. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia VAL ERI 3.
Excellent type with typical head, with somewhat more neck skin, perfect topline and angulations, correct front,
flowing movement.
SPECTROLITE’S POINTS ON BACK 48631/08 s.16.8.2008 i. Se(n) Mva Backhills New Design e. Fin Mva
Backhill’s Ice Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää

Näyttelyt: Pietarsaari RN 16.5. Jukka Kuusisto PEN 2 KP. Tasapainoisesti kehittynyt pentu, hyvä pää ja ilme,
lavat hieman edessä, hyvä selkä ja rintakehä, hieman lyhyt kaula, riittävästi kulmautuneet raajat, liikkuu hyvin.
Rauma KR 24.5. Juha Kares JUN EH 3. Mittasuhteiltaan erinomainen feminiininen, vielä löysästi liikkuva
lupaava narttu, feminiininen pää, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, liian etuasentoiset lavat, suora olkavarsi, kevyehkö rintakehä, hieman kapea reisi, sujuvat mutta hieman löysät liikkeet, kaunis turkki. Tuuri KR 7.6.
Matti Tuominen JUN EH 2. Erinomaista tyyppiä oleva miellyttäväluonteinen narttu jolla lupaava pää, sopiva
raajaluusto, hyvä turkki, riittävät takakulmaukset, hieman niukat edessä, eturinta saa täyttyä vielä, samoin runko,
liikkeet eivät oikein balanssissa tänään, vaatii vielä harjoitusta, tarvitsee aikaa. Oulu KV 18.7. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta JUN ERI. Very nice light blue bitch, good head and expression, a bit short in neck and
straight in shoulders, very good hind angulations, moves quite well, a bit loose in elbows, very nice coat and
condition. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti JUN ERI 4. 11 months, feminine head, nicely placed
ear, dentition is good, nice dark eye, good layback of shoulder, good strong back, well muscled and angulated
rear, nice depth of chest, moves well. Eckerö KV 27.9. Inga Siil, Viro JUN ERI 2. Lovely young female with
excellent temperament, very nice feminine head and expression, beautiful neck but a bit long in topline, correct
tailset, could be more angulated, chest could be deeper, excellent body and coat quality, moves a bit close
behind and loose in elbows, excellent mover from the side, lovely attitude and carriage.
SPECTROLITE’S QUEEN IS BACK 48630/08 s.16.8.2008 i. Se(n) Mva Backhills New Design e. Fin Mva
Backhill’s Ice Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia PEN 2 KP. Compact with good proportions and
pigmentation, correct coat, typical head, good topline, correct angulation, correct in front, flowing movement,
correct bite, promising. Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen JUN ERI 1 PN3 SERT. Erinomaista tyyppiä oleva
miellyttäväpäinen ja miellyttäväilmeinen narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, sopiva raajaluusto, hyvä runko ja
turkki, liikkuu hyvin silloin kun haluaa, sopivasti kulmautunut, tarvitsee vielä kehätreeniä. Seinäjoki KV 24.10.
Anna Brankovic, Serbia JUN ERI 4. Very good size and format, very nice feminine head with a strong muzzle,
correct stop, correct eyes and ears, a bit soft back, correct tailset and carriage, well developed chest and forechest, very good quarters, angulations and movement.
Taipumuskokeet: Kauhava 16.8. Juha Karlström SPA 1.
SUGARVALLEY WALK WITH ME 28186/00 s.8.6.2000 i. Line Sam Non Stop e. Lecibsin Born To Be Wild kasv.
Maarit Hintikka
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Kares VET EH 2. Feminiininen, mittasuhteiltaan kaunis veteraaninarttu,
turhan kevyt kuono-osa, hyvä kallo, hieman etuasentoiset lavat, riittävä luusto ja rintakehä, hyvin kulmautunut
takaosa, karvan laatu saisi olla parempi.
SWEETIE-PIE DAYDREAM 30802/05 s.26.5.2005 i. Fin & Lv & Ee Lva Francini's Pensierostupendo e. SweetiePie Amusing kasv. Marja-Liisa Kotiranta
Taipumuskokeet: Renko 25.7. Anitta Kauppila SPA 0.
Jäljestämiskokeet: Tammela 30.8. Heikki Pirhonen AVO 2 (37 pist).
SWEETIE-PIE HELLO SUNSHINE 42788/07 s.5.7.2007 i. Mistily's Commander Blue e. Sweetie-Pie Athena
kasv. Marja-Liisa Kotiranta
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO EVA. Excellent proportions, correct
expression, excellent developed body, excellently boned, could have stronger character, doesn't want to move in
the ring.
TEN GRADE'S QUU-PEPPI 33100/05 s.17.6.2005 i. Norvale Jackpot e. Fin & Ru Mva Ten Grade's Doll Name
Diva kasv. Minna Kinnunen
Näyttelyt: Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen AVO T. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hieman kevyt
luusto, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko ja rintakehä, riittävä
karva, liikkuu hyvin, koira murisee käsiteltäessä mikä pudottaa palkintosijaa.
TIARNIAN BB TERHI 11212/06 s.08.11.2005 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Tiarnian Biene kasv. Suvi
Mikkanen
Näyttelyt: Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO EH. Good type, large young female, clean
head, good expression, strong topline, a little long, very good angulations, a little narrow front, should be more
parallel, good balanced movements, needs more power in move, needs better coat. Suonenjoki RN 9.8. Marja
Talvitie AVO EH 4. Hieman ahtaasti edestä ja takaa liikkuva ja hieman liian korkealla häntäänsä kantava tyttö,
hyvä kaula, huulet saisivat olla paksummat, lyhyt olkavarsi, hyvä karva, liikkuu hieman kapeasti edestä.
TIARNIAN BIENE 24813/03 s.5.4.2003 i. EeV-97 Northworth Peek In Memories e. Carrier Woman In Love kasv.
Suvi Mikkanen
Näyttelyt: Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO EH. Large strong female, a little long body, a
little soft back, excellent type clean head, excellent expression, a little narrow front, shoulder should be more
parallel, excellent coat and colour. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie AVO EH. Iloisesti esiintyvä vahva narttu,
hyvä pää, oikein sijoittuneet korvat, seisoo ja liikkuu hieman etumatalana, kovin löysät kyynärpäät, oikein
kiinnittynyt ja kannettu häntä, liikkuu löysästi edestä, oikea karvan laatu mutta ei parhaassa kunnossa.

TIIAS HOKEY POKEY 19914/06 s.16.2.2004 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Delilah
kasv. Tiina Järvinen
Näyttelyt: Keitele RN 7.6. Markku Santamäki AVO EH 2. Sopivan kokoinen, neliömäinen rungoltaan, ilmeikäs
pää, hyvä kaula, riittävä luusto ja rintakehän syvyys, voimakkaasti kulmautuneet raajat, lyhyt lanneosa, oikeaasentoinen lantio, kaunis väritys ja hyvä turkki, tasapainoiset liikkeet joskin voimaa voisi olla enemmän,
käyttäytyy hyvin.
Taipumuskokeet: Renko 25.7. Anitta Kauppila SPA 1.
TIIAS JEWEL TO ME 38067/06 s.30.6.2006 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Ain’t She
Sweet kasv. Tiina Järvinen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia AVO EH. Blue roan bitch, pretty well proportioned
head, feminine, everything in right place, would prefer a little more depth to chest, moved well with reach and
drive, a little more feathering would help.
TIIAS KINDNESS 12335/08 s.17.12.2007 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e. Tiias Ensnare To
You kasv. Tiina Järvinen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia NUO EH. Strong blue roan bitch, well laid
shoulders, good length of upper arm, good bone, strong rear, level topline, a little long in loin.
TIIAS LALAPALOOZA 52256/08 s.29.8.2008 i. Bleper's Step By Step e. Breeze Rave About Me kasv. Tiina
Järvinen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska PEN 2. 8 months old blue bitch of very good quality,
feminine head and a little high in skull, scissor bite, acceptable neck, needs more forechest, very well developed
body, a little long in the loin, nice croup, good angulations behind, covers ground well but unfortunately doesn't
want to show the tail, a little loose in front. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen,
sopusuhtainen, hyvärakenteinen nuori narttu jolla hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä luusto, hyvä turkki, kauniit
liikkeet mutta saisi esiintyä iloisemmin ja vapautuneemmin. Porvoo KR 12.9. Knut-Sigurd Wilberg, Ruotsi
JUN EH 4. Bitch of good type, quite a nice head, coat could be better, a bit wary in temperament, good body,
would like her to move better. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN H. Blue bitch, good
proportions, well balanced head, tight dark eye, good lay of shoulder, level topline, nicely presented, needs more
confidence if she is going to progress, erratic movement but sound.
TOFFIE'S MISS ALICE CHOCOLATE 50210/08 s.9.3.2008 i. Vignett's King Of Chocolate e. Toffie's Miss
Geisha Chocolate kasv. Kerstin Windh ja Katarina Bohlin, Ruotsi
Näyttelyt: Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta JUN EH 4. Hündin von guter Grösse, korrekt Proportionen,
feinerer femininer Kopf, trockener Hals, an Brust fehlt noch an Tiefe und Volumen, Lendenpartie stärber gewölbt,
korrekt gewinkelt, Rute gut angesetzt und getragen, ausreichendes Rutenspiel, zur Zeit im Haarwechsel,
korrektes Gangwerk.
TRAVELLERS BAY CASCADIA 47021/08 s.1.7.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Travellers Bay Cinderella
kasv. Virve Andelin-Ahonen
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Eeva Rautala PEN 1 KP. Hyvän tyyppinen narttupentu jolla hyvät mittasuhteet,
feminiininen pää, tummat silmät, hyvä kaula ja selkälinja, hyvin kehittynyt selkä, sopusuhtainen luusto ja
kulmaukset, hieman nokiset tan-merkit, muuten hyvä väritys, liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne ja esiintyminen.
Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen PEN 2. Hyvätyyppinen, vielä kovin kevytpäinen pentu joka saisi esiintyä
edukseen, hyvä runko, luusto saisi olla voimakkaampi, riittävät etukulmat, niukat takana, hieman ulkokierteiset
eturaajat, ei tahdo vielä esitellä liikkeitään parhaalla tavalla. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska JUN
EH. 10 months old blue roan tan bitch of very good quality, scissor bite, nice neck, a little straight in the shoulder,
needs a little more forechest, very nice body, short and cobby, nice croup, good tailset, nice knee and hock
angulation, nice mover, covers ground well but needs to stabilise in front, nice coat, good temperament.
Tervakoski KV 30.8. Marjo Jaakkola JUN EH 1.Erittäin feminiininen, sievä pää johon toivoisin hieman
vahvempaa kuono-osaa, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan tulee vielä kehittyä, ikäisekseen hyvä runko, kohtalaisesti kulmautunut edestä, liikkuu ok mutta liikkeiden tulee vielä tasoittua, ansaitsisi kunniapalkinnon. Seinäjoki
KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN EH. Correct size and format, could have stronger bone, typical head
but a bit light, muzzle should be stronger, correct eyes and ears, typical topline, tailset and carriage, enough
developed chest, typical quarters, angulations and movement, would prefer better prepared coat. Jyväskylä KV
21.11. Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI 4. 16 months old, good type, correct bite, I would like more elegance
in the neck, good chest, very well angulated, would prefer coat in better condition, excellent for the type and
construction, enough movement. Tampere RN 6.12. Juha Kares JUN ERI 1. Feminiininen kaunis narttu jolla
hyvä koko ja mittasuhteet, feminiininen kaunis pää, joskin kuono saisi olla hieman täyteläisempi, riittävä kaula,
hyvä rintakehä, riittävästi kulmautunut etuosa, hyvä karvapeite, liikkuu hyvällä askelmitalla ja kantaa itsensä
kauniisti.
TRAVELLERS BAY KATHERINE 15965/05 s.6.2.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Travellers
Bay Cinderella kasv. Virve Andelin-Ahonen
Näyttelyt: Korpilahti RN 29.3. Matti Tuominen AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen narttu
joka voisi esiintyä enemmän edukseen, hyvä luusto, runko ja turkin laatu, pää ja ilme ok, aavistuksen luisu lantio
ja saisi liikkua takaa pidemmällä askeleella, parempi esiintyminen parantaisi kokonaisuutta. Ruovesi RN 13.4.

Jukka Kuusisto AVO EH 2. Kauniisti liikkuva, iloisesti esiintyvä blue roan narttu, otsapenger voisi olla hieman
selvempi ja kuono-osa hieman täyttyneempi, vahva selkä, tilava rintakehä, hyvin kulmautuneet takaraajat, oikea
turkin laatu, miellyttävä luonne. Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska AVO H. 4 years old blue bitch of
good quality, nice head, scissor bite, too short neck and straight in the shoulder, needs forechest, well developed
body but a little long in the loin, nice angulations behind, moving paddling in front and needs to stabilise in back,
sweet temperament, nice coat.
TRAVIS FAST DECISION S59578/2004 s.28.3 2004 i. Travis Gossip Starts Here e.Travis Brassed Off kasv.
Kari Haave, Norja
Näyttelyt: Rovaniemi KV 20.6. Jos de Cuyper, Belgia AVO ERI 4. 5 years, very nice type, feminine head,
neck could be dryer, little weak in topline, good tailset, well angulated, good breast, good coat condition, plenty
of temperament, sound mover with tail action.
TRAVIS MAINE LINE 61362/08 s.29.3.2008 i. NoV-07 Travis Miles of Smiles e.Travis Maine Course kasv. Kari
Haave, Norja
Näyttelyt: Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia JUN ERI 2. Excellent type, nice size with beautiful head
and excellent body, correct ears, eyes and bite, strong angulation and deep chest, the front legs could be more
parallel in movement, excellent coat texture, excellent movement. Iitti RN 31.5. Lena Danker JUN ERI 2. 13 kk,
hyvin kehittynyt juniorityttö jolla voisi olla selvempi sukupuolileima, hyvät pään linjat, kaunis ilme, oikea purenta,
hieman niukka alaleuka, hyvät korvat, hyvin kulmautunut edestä, toivoisin selvemmän polven, sopiva luusto,
oikean muotoinen tiivis runko, hyvä selkä ja lantio, liikkuu hyvällä askelmitalla ja riittävällä draivilla, erinomainen
luonne. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin sopusuhtainen, vankka,
hyvärakenteinen nuori narttu jolla kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä turkki, liikkuu erittäin hyvin.
Kotka KV 13.6. Annukka Paloheimo JUN ERI 1 PN3 SERT. Hyvin kehittynyt, vankkarakenteinen, pienehkö
pää runkoon nähden, hyvä ilme, eturaajat saisivat olla suuremmat, hyvä runko ja takaosa, saisi olla hieman
hoikempi, hyvä karva, kauniit liikkeet, kauniisti esitetty. Helsinki KR 25.7. Soile Bister JUN H. Kookas, hyväluustoinen mutta vielä kovin ilmava ja rungoltaan kehittymätön, pää voisi olla pidempi, niukasti kulmautunut
edestä ja hyvin takaa, kinner saisi olla matalampi, hieman alas kiinnittynyt häntä, liikkuu hyvin, tarvitsee
runsaasti aikaa. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta NUO ERI 1 PN4. Typische Hündin, korrekte Körperrahmen, feinerer femininer Kopf, gut proportioniert, Behänge gut angesetzt, richtige Länge, fester Rücken, kurze
Lende, gutgewinkelt, freudiges Rutenspiel, schönes Haarkleid, temperamentvolles freies Gangwerk.
Taipumuskokeet: Kouvola 6.9. Veli Nurminen SPA 0.
TRIPLET BLACK BEAUTY 26498/08 s.10.3.2008 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin Mva Fi Jva Ee JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Valkeala RN 7.3. Leila Kärkäs JUN ERI 1 PN2 VASERT. Erinomainen kokonaisuus, liikkeessä
aavistuksen etumatalaksi painuva, kaunisilmeinen pää jossa oikeat linjat, erinomainen runko ja eturinta, hyvä
raajarakenne ja luusto, liikkuu erittäin hyvällä pitkällä askeleella, melko hyvän laatuinen karvapeite, miellyttävä
käytös. Sipoo RN 19.4. Eeva Resko JUN ERI 2. Hyvätyyppinen narttu, hieman pulskassa kunnossa, hyvä pää
ja ilme, riittävä kaulan pituus, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, liikkuu hyvin edestä ja takaa, saisi
olla hieman enemmän ulottuvuutta sivuliikkeissä. Iitti RN 31.5. Lena Danker JUN H. 14 kk, hyvän kokoinen
narttu jolla erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileima, kaunis pää, riittävä otsapenger, purenta on puoliksi alapurenta alahampaiden kohdalla, hyvät korvat, hyvin kulmautunut, vahva tiivis runko, hyvä selkä ja lantio, hyvä
lihaskunto, liikkuu tasapainoisesti ja iloisesti, päivän palkinto johtuu purennasta. Helsinki KR 25.7. Soile Bister
JUN EH 3. Hyväluustoinen, kaunispäinen feminiininen narttu joka on rungoltaan kovin keskentekoinen, toivoisin
viistommat lavat, hyvät takaraajat ja hännän kiinnitys, hyvä karvan laatu, liikkuessa korkea-asentoinen häntä,
varsin hyvät liikkeet. Pieksämäki RN 29.8. Leila Kärkäs JUN ERI 1 PN2 VASERT. Hyvät mittasuhteet omaava
narttu joka liikkeessä painuu aavistuksen etumatalaksi, kallo vielä hieman kapea, hyvä kuono ja silmät, hyvä
kaula, hieman luisu lantio, hyvä raajarakenne ja luusto, sopva rintakehä ja hyvä eturinta, liikkuu hyvin, hyvä
karvan laatu, iloinen luonne. Luumäki RN 30.8. Markku Santamäki JUN ERI 1. Hyvät mittasuhteet ja linjat,
täyteläinen pää, hyvä huulilinja, otsapenger voisi olla jyrkempi, näyttävä kaula, erittäin hyvin kulmautuneet raajat,
hyvä rintakehä, hyvä turkki, liikkuu kauniisti, liikkeessä hyvä ylälinja, hyvät etu- ja takaliikkeet, käyttäytyy iloisesti
ja luottavaisesti.
TRIPLET BLACK PEARL 26501/08 s.10.3.2008 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin Mva Fi Jva Ee JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Ruovesi RN 13.4. Jukka Kuusisto JUN EH 3. Iloisesti esiintyvä vielä pentumaisen kuvan antava
juniorinarttu, jalo pää, pyöreät silmät, hyvä selkä, riittävästi runkoa, hieman lyhyt ja luisu lantio, oikea-asentoiset
takaraajat, liikkuu iloisesti riittävän pitkällä askeleella. Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta JUN EH 3. Erittäin
hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, vielä hieman ilmavan vaikutelman antava nuori narttu, hyvä pään malli,
turhan suuret ja pyöreät silmät, hyvä kaula ja selkälinja, rintakehän tulee vielä kehittyä, hyvät raajat ja luusto,
vielä kovin pentumaiset liikkeet mutta hyvä askelpituus, hyvä luonne. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN H.
Hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, liian raskas kallo-osa, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta,
purenta voisi olla leikkaavampi, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin,
ihastuttava luonne.
TRIPLET COVER GIRL 20093/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä

Näyttelyt: Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia AVO ERI. Correct type, well formed head, correct ears,
eyes and bite, coat not today in condition, deep chest, strong angulation, correct movement. Mikkeli KV 26.7.
Hana Ahrens, Itävalta KÄY ERI 1 PN2 VASERT CACIB. Elegante, typische Hündin von guter Grösse, korrekter
femininer Kopf, tiefe Brust, kurze gutbemuskelte Lende, sehr gut gewinkelt, Rute gut angesetzt, getragen und
freudig bewegt, sehr schönes Haarkleid, viel Schub aus der Hinterhand. Pori KV 1.8. Hans Boelaars,
Alankomaat KÄY ERI 1. She is a bit under stress today, that is not giving her best today, excellent breed type,
pleasing head, prefer more substance in muzzle, long lowset ear, correct bite, ok front and rear, moves quite
well. Kouvola KR 22.8. Laszlo Erdös, Unkari KÄY ERI 1 PN3. Elegante Hündin mit sehr gute Knochen,
typischer Kopf, eleganter Hals, etwas lose Vorder- und Hinterstand, korrekte Winkelungen vorne und hinten,
gute Temperament, Präsentation und Bewegung. Heinola KR 23.8. Vincent O'Brien, Irlanti KÄY ERI 1 PN3.
3½ years old female, very well balanced head, clear stop, weak underjaw, excellent ears, good neck and
shoulder, good front, nice rear angulations, very sound movement. Pieksämäki RN 29.8. Leila Kärkäs KÄY EH
1. Hyvät mittasuhteet, hieman kapea kallo ja kuono ja kallossa hieman pyöreyttä, hyvät silmät, pystyt lavat,
riittävän viistot olkavarret, hyvin kulmautuneet takaraajat, hyvä rintakehä ja eturinta, etuliike kerivää ja sivuaskelissa ei ole tarpeeksi voimaa ja ulottuvuutta, hyvä yhdensuuntainen takaliike, hyvä karvan laatu ja käytös.
Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila KÄY ERI 1. Erittäin kaunis narttu, kaunis ilmeikäs pää, erinomainen kaula,
runko voisi olla aavistuksen pidempi, hyvä ylälinja ja raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä
luonne.
Jäljestämiskokeet: Siuntio 5.5. Alf Lindblom VOI 0 (0 pist). Rauhallinen ja hyvä ohjattu lähtö, Tessa etenee
ripeästi ja melko tarkasti, katkoksen ensimmäisellä kulmalla selvittää parin tarkistuslenkein, katkon jälkeen
työskentely muuttuu epävarmemmaksi ja tarkistukset lisääntyvät, toinen kulma selviää parin pistotarkistuksin
mutta heti kulman jälkeen Tessa hukkaa jäljen, palautuksen jälkeen vähän matkaa tarkemmin mutta ennen toista
kulmaa Tessa poistuu jäljeltä, Tessalle osoitetaan uusi jälki kulmalta, viimeinen osuus vaatii runsaasti
tarkistuksia ja lopulta jämähdytään paikoilleen linnun jälkiä tutkimaan, Tessalla riittää intoa loppuun asti mutta
halu seurata verijälkeä laimeni, makaukset Tessa löysi kaikki ja ne merkattiin hyvin pysähtymällä. Espoo 14.6.
Taina Ketola VOI 0 (0 pist). Ruovesi 28.6. Heikki Kulo VOI 0 (0 pist). Loppi 2.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 0 (0
pist). Espoo 16.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 2 (37 pist).
TRIPLET CROWN JEWEL Fi Mva 20094/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta
kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Valkeala RN 7.3. Leila Kärkäs KÄY ERI 1 PN1 SERT VSP. Vankka hyväluustoinen narttu jolla
iloinen luonne, kaunisilmeinen hyvän mallinen pää, tasapainoinen raajarakenne, erinomainen runko ja eturinta,
hyvät etu- ja takaliikkeet, joutuisa askel mutta ulottuvuutta saisi olla enemmänkin, karvapeite ei aivan parhaassa
kunnossa, kokonaisuus kuitenkin erinomainen. Hausjärvi RN 4.4. Harri Lehkonen KÄY ERI 1 PN3 SERT FI
MVA. Hyvän kokoinen, vahvarunkoinen narttu, vahva pää, riittävästi kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet,
kaunis turkki, liikkuu ryhdikkäästi, askel voisi olla hieman pidempi, esiintyy rauhallisesti. Varkaus KR 16.5.
Ekaterina Bauzhes, Venäjä AVO (p.o. VAL?) ERI 4. Excellent type, large strong and volumed female, large
clean head, excellent powerful movements with good balance, high quality coat, should have better character in
the ring, needs more ring training.
TRIPLET EDENROSE Fi Mva 39731/05 s.27.6.2005 i. Se(n) & No Mva Caperhill Missing Link e. C.I.B Fin & Ee
Mva Triplet Four Roses kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Sysmä RN 24.5. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 PN3 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, tiivisrunkoinen
narttu, hieman pyöristynyt kallo, hyvä kuono-osa, vahva kaula, hyvä eturinta, tilava runko, vankka luusto, hyvät
käpälät, karvapeite ok, liikkuu sivulta hyvin, hieman kapeasti edestä ja takaa, hyvä luonne. Iitti RN 31.5. Lena
Danker KÄY EH 1. 4-vuotias feminiininen vahva narttu jolla erinomainen pää ja ilme, niukka purenta, hyvin
kulmautunut, hyvä tiivis runko, vahva selkä, hyvä lantio, toivoisin enemmän reisilihaksia, karvapeite liian
pehmeä, liikkuu hyvällä askeleella hyvin reippaasti ja iloisesti. Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta KÄY ERI 1
PN1 SERT FI MVA ROP. Erittäin hyvätyyppinen, hyvät pään ja rungon mittasuhteet, lempeä ilme, kaunis kaula,
hyvät lavat, tasapainoiset kulmaukset, hieman lyhyt lantio, hyvä karva, yhdensuuntaiset liikkeet, oikea luonne.
TRIPLET GALATEIA Fin Mva 27181/03 s.2.4.2003 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill’s Bonfire e. Fin & Ee
Mva Triplet Roulette kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti VAL ERI. Correctly sized gold bitch, slightly long body
proportions, muzzle and skull ratio correct, correct earset, shoulder angulation correct, slightly short upper arm,
correct topline, slightly long in loin, correct tailset, correct coat, clean movement coming and going, profile free
flowing. Lahti KV 25.4. Reia Leikola-Walden VAL H. 6-vuotias kaunispäinen narttu joka on kauttaaltaan turhan
kapea, hyvä kaula ja ylälinja sekä mittasuhteet, tasapainoiset kulmaukset, aivan liian litteä runko, sujuvat liikkeet,
riittävä turkki ja iloinen luonne.
TRIPLET IRISH ROMANCE 52259/08 s.28.6.2008 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Ie
Mva V-06 Baysway Love Affair kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, hieman liian
tukevassa kunnossa oleva nuori narttu jolla ilmeikäs pää, riittävä luusto, hieman suorat lavat ja olkavarret, hyvä
rinnan syvyys ja eturinta, liikkuu iloisesti mutta lyhyin askelin. Mikkeli RN 13.6. Paula Rekiranta JUN EH 2.
Hyvin kehittynyt nuori narttu joka olisi edukseen tiiviimmässä kunnossa, sievä nartun pää, hyvä ilme, kaula saisi
olla pidempi, oikea-asentoiset eturaajat, tilava runko, hieman lyhyt lantio ja kapea reisi, hyvä karvapeite,
liikkeessä pehmeä selkä, iloinen luonne.

TRIPLET LAPIS LAZULI Fin Mva Fi Jva Ee JMva 51147/04 s.4.9.2004 i. C.I.B Fin & Ee Mva BaltV-98
Riksweet San Migvel e. C.I.B Fin & Ee Mva Triplet Tirlittan kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta VAL ERI 2. 4 Jährige temperamentvolle Hündin, gute
Grösse, korrekter Kopf, trockner Hals, gute Rückenlinie, tiefe Brust, gutgewinkelt, gutes Haarkleid, freie
Bewegung mit viel Schub aus der Hinterhand. Pori KV 1.8. Hans Boelaars, Alankomaat VAL ERI 1 PN3
VACA. True champion quality, first class head and body, plenty of substance, silky coat, moves very easily.
Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia VAL ERI 1. Strong well shaped head, good earset, nice front
and feet, good neck and topline, well ribbed body, well shaped quarters, sound free mover.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Alf Lindblom VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-7, e-3, f-5 = 33 pist). Rauhallinen ohjattu
lähtö, Tessa jäljestää maa- sekä ilmavainua käyttäen ja etenee sopivalla nopeudella, ensimmäisen osuuden
tiheä taimikko aiheutti runsaasti tarkistuksia ja lopulta ennen kulmaa erkaannuttiin jäljestä sen verran kauas että
jälki piti Tessalle osoittaa, palautuksen jälkeen työskentely muuttui erinomaiseksi ja tarkaksi, kulmat tarkasti,
katkos selvitettiin ilmavainun avulla, käyttäen yhtä tarkistuslenkkiä, makauksista ohitettiin kolme, yhtä merkattiin
pysähtymällä ja tutkimalla, kaadon tutki ja lopetti jäljestyksen, erinomainen ohjaajan ja koiran yhteistyö. Siuntio
5.5. Alf Lindblom VOI 1 (a-6, b-9, c-8, d-9, e-3, f-5 = 40 pist). Rauhallinen ja hyvin ohjattu lähtö, Tessa jäljestää
maa- sekä ilmavainua käyttäen sopivalla nopeudella, varsinkin avokallio-osuuksilla Tessa teki runsaasti
tarkistuksia ehkä lintujen aiheuttamien jälkien takia, makauksista ensimmäisen ohittaa, toisen ja neljännen
nuuskii hidastaen ja kolmas merkataan pysähtymällä, katkos selvitettiin yhden riittävän suuren tarkistuslenkin
avulla, toinen kulma vaatii suurehkon tarkistuksen, kolmas selvitettiin melko tarkasti, tarkkuus parani loppua
kohti, kaadon omi ja peitteli näkymättömiin, erinomainen ja hiljainen ohjaajan ja koiran yhteistyö, pisteitä verottaa
tänään tarkistukset ja makausten merkkaaminen.
TRIPLET MAGIC MAGILLA Fin & Ee Mva 43592/01 s.29.9.2001 i. C.I.B Fin & Ee Mva Lochranza Jack Daniels
e. C.I.B Fin & Se(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VAL ERI 2. Almost 8 years old black and tan,
already showing her age a bit, quite nice head, short body, would like more substance, a bit scruffy in coat, much
better in movement than standing, moves with temperament and ever-wagging tail. Oulu KV 19.7. Dorothea
Hanlon-Carroll, Irlanti VAL ERI 1 PN3 VACA. 8 years old, feminine head, good dentition, well placed ears, nice
eye, well angulated shoulder, well angulated rear and she has a hard topline with a good spring of rib, would like
a little more neck, good movement. Turku KV 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia VAL ERI 2. Nice feminine
head, good eye and ears, nice straight front, compact, nice neck and topline, showing her age a little in colour,
very sound active mover.
TRIPLET MARY POPPINS Fin Mva Fin Jva 43593/01 s.29.9.2001 i. C.I.B Fin & Ee Mva Lochranza Jack
Daniels e. C.I.B Fin & Se(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY EH 4. Golden bitch of 8 years, lovely shape,
very sound, nice size, good body and condition, deep chest, everything in right place, well proportioned head,
coat not in best condition, but a lovely bitch, moved with good carriage, reach and drive.
Jäljestämiskokeet: Kouvola 3.5. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-11, e-3, f-5 = 47 pist). Lähtö
reippaasti, jäljestys tarkasti, loppua kohden hieman enemmän kaartelua, katkokulmalla ensin ihmisjälkeä sitten
laajahko lenkki, samoin muillakin kulmilla, makuista yksi ohi, muut tarkistaen, kaatokäytös hyväksytty. Loppi
24.5. Jukka Kuparinen VOI 1 (a-6, b-9, c-8, d-12, e-3, f-5 = 43 pist). Ohjattu lähtö, koira jäljestää maavainulla
mukavaa vauhtia, 1. osuus vain pienillä tarkistuksilla, muilla jo enemmän pyörimistä, makuista 3 osoittaa hyvin,
yhden kiertää, 1. kulma hyvin, katkokulmalla isoja lenkkejä ennen kuin palaa jäljelle, kaadolle laajalla lenkillä
takakautta ja kaato kiinnosti, tänään runsaat pyörimiset kolmella viimeisellä osuudella pudottavat pisteitä
innokkaalta jäljestäjältä. Espoo 14.6. Taina Ketola VOI 1 (40 pist). Elimäki 28.6. Seppo Markelin VOI 3 (24 pist).
Loppi 2.8. Tuovi Henttu VOI 3 (25 pist). Kouvola 9.8. Susanna Kallström VOI 1 (46 pist). Espoo 16.8. Satu
Savolainen-Pulli VOI 0 (0 pist). Lohja 30.8. Taina Ketola VOI 2 (38 pist).
TRIPLET SOLAR WIND 16457/09 s.13.1.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Helsinki PN 9.8. Raisa Savander PEN. Miellyttävä 7-kuukautinen, hyvä pää, tummat silmät, purenta
ok, hyvät korvat ja niska, hieman etuasentoinen lapa, tilava rintakehä, hyvät polvet ja kintereet, erinomainen
lihaksisto, hyvät käpälät ja häntä, liikkuu mukavasti, hyvä karvapeite.
TRIPLET SUNSET 16460/09 s.13.1.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Baysway My Loleta kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Helsinki PN 9.8. Raisa Savander PEN. Hyvin linjakas 6-kuukautinen, kaunis ilmeikäs pää, tummat
silmät, hyvät korvat, purenta ok, hyvä etuosa, hyvä rungon pituus, vahvat polvet ja kintereet, hyvät käpälät ja
häntä, liikkuu joustavasti, kaunis karvapeite. Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara PEN 1 KP ROP-pentu.
Miellyttävä, vahvarakenteinen, jäntevä narttupentu, lempeä ilme, kulmakaaret ja ohimot saavat täyttyä, purenta
ei vielä valmis, hyvä viisto olkavarsi, kiva leveys eturinnassa, kaunis tilava rintakehä, leveä lihaksikas reisi,
miellyttävä häntä, etuaskel saisi olla ulottuvampi, keskipitkä askellus, reipas cockerin käytös. Hyvinkää ER
25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN ERI 4. 9 months, black bitch, very outgoing temperament, moved with
soundness and style, good head with dark eyes and good expression, well laid shoulders, good reach and drive,
deep chest, width all the way through, never stopped wagging, when she gets the grown up coat will look a
perfect picture.

TRIPLET SUNSHINE 16461/09 s.13.1.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Helsinki PN 9.8. Raisa Savander PEN. Hyvin miellyttävä 6-kuukautinen jolla kaunis pää ja ihanat
silmäripset, hyvä niska ja kaula, hieman etuasentoinen lapa, hyvät polvet ja kintereet, liikkuu mukavasti, kaunis
karvapeite.
TRIPLET SUNSPOT 16462/09 s.13.1.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Baysway My Loleta kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Helsinki PN 9.8. Raisa Savander PEN 2 KP. Hyvin miellyttävä 6-kuukautinen, hyvin kaunis pää,
tummat ilmeikkäät silmät, hyvät korvat, niska ja kaula, tilava runko, hieman etuasentoinen lapa, hyvät käpälät ja
häntä, kaunis ylälinja, liikkuu mukavasti, kaunis karvapeite. Porvoo KR 12.9. Knut-Sigurd Wilberg, Ruotsi
PEN 1. Bitch of good type, lovely head, well developed in front, full too much over the croup, movement could be
better.
TRIPLET TOPAZ Fin Mva Fin Jva 42741/97 s.5.8.1997 i. Greentree Don’t Think Twice e. C.I.B Fin & Se(n) Mva
Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI. Hyvä turkki ja koko, hyvä pää ja kaula, hyvä
lyhyt tiivis runko, hyvä luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä turkki, iloinen luonne, selkä painuu jo
hiukan liikkeessä, muuten hyvät liikkeet.
TRIPLET ULTIMATE TRICK 12421/07 s.19.11.2006 i. Athos Black Petrs e. Fin & Ee Mva Triplet Magic Magilla
kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä KÄY ERI 1. Large strong very young female,
excellent head, a little long deep body, excellent angulations, excellent balance in movements, good drive.
Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj, Slovenia KÄY ERI 3. Excellent type, with correct head, medium dark eyes,
correct bite, deep chest and strong angulation, solid in movement.
TRIPLET UNIVERSAL MAGIC 12423/07 s.19.11.2006 i. Athos Black Petrs e. Fin & Ee Mva Triplet Magic
Magilla kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO EH. Medium sized black bitch, good head,
would prefer darker eyes, body should be more developed for her age, a bit straight in front and short in upper
arm, would like a deeper chest, moves ok, coat could be better. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll,
Irlanti AVO ERI. 2 years, good head, ear placement good, dentition good, dark eye, nicely placed shoulder,
good rear angulations, nice topline with good depth of chest, moves nicely. Turku KR 8.8. Dario Milosevic,
Kroatia AVO ERI 1 PN3. 2 years old female with typical head, soft line of head, good angulation, good eyes,
ears and tail, not in perfect coat today, good moving. Vesilahti RN 9.8. Markku Santamäki AVO ERI 1 PN2
VASERT. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvä, tummat silmät ja ilme, hyvä riittävä luusto, hyvin kulmautuneet
raajat, hyvä rintakehä, liikkuu ja käyttäytyy hyvin. Ikaalinen RN 16.8. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 2 PN3.
Erittäin hyvän tyyppinen sopusuhtainen narttu, aavistuksen pyöreä kallo-osa, hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja,
riittävät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen runko, erinomainen karvan laatu, liikkuu ja esiintyy hyvin.
Hyvinkää RN 20.9. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PN2 VASERT. Miellyttävä vahva narttu jolla hyvä luusto ja
tilava runko, keskiruskeat silmät, lempeä ilme, kuono voisi olla täyttyneempi, sopiva kaula ja hyvä ylälinja,
tyypillinen takaosa, varsin hyvin kulmautunut, vähän malttamaton liikkuja, askelpituus on oikea, miellyttävä ja
tasapainoinen kokonaisuus. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KÄY EH. Black bitch, feminine
head, nice dark eye, nice proportions, good topline, moved soundly. Turku 29.11. Marion Spavin, Iso-Britannia
KÄY ERI 1. Nice feminine head, good eye, straight front, good neck and topline, strong body, good quarters,
moved well.
TRIPLET YOYO Fi Jva 32527/02 s.14.4.2002 i. C.I.B Fin & Lv & Lt Mva Shavian Cosa Nostra e. C.I.B Fin & Ee
Mva Triplet Tirlittan kasv. Heli Härkälä
Jäljestämiskokeet: Loppi 24.5. Jukka Kuparinen VOI 0 (0 pist). Hyvä lähtö, koira aloittaa mukavavauhtisen
jäljestyksen jäljen molemmin puolin pyörien, 1. makuun ylittää vain nuuhkaisten, 1. kulman vieressä ollut lätäkkö
vie koiran huomion ja se jatkaa kulmalta yli hukkaan asti, toisen osuuden alku hyvin mutta kohta koira ajautui
niin pitkälle jäljestä että tuli toinen hukka, palautuksen jälkeen taas jonkin matkaa hyvin makuukin osoittaen
mutta kohta koira oli taas jäljen sivussa niin pitkään että tuli viimeinen hukka, oikaistiin kaadolle ja se kiinnosti,
tänään luultavasti veden etsintäreissut pilasivat suorituksen. Espoo 14.6. Jukka Kuparinen VOI 0 (0 pist). Loppi
2.8. Tuovi Henttu VOI 2 (34 pist). Ruovesi 6.9. Markku Sällylä VOI 1 (46 pist). Sastamala 4.10. Virpi Solla VOI 1
(42 pist).
TRUE BUSTERS ANNZILLA 39623/06 s.10.6.2006 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Flyers Fanny Tan
kasv. Suska Auvinen
Näyttelyt: Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen AVO ERI 2. Miellyttävä pää ja hyvä ilme, hyvät mittasuhteet,
erinomainen karva, hieman tukevassa kunnossa. Keitele RN 7.6. Markku Santamäki AVO ERI 1 PN2
VASERT. Sopivan kokoinen, ilmeikäs pää, oikea ylälinja, hyvä luusto ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat,
liikkuu ryhdikkäästi, puhtaat tan-värit, käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti. Suonenjoki RN 9.8. Marja Talvitie
AVO ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen, iloisesti esiintyvä, oikein häntänsä kantava, hyvä pää ja ilme, oikein
kaareva ylälinja, hieman liian lyhyt lantio, tan-merkit voisivat olla kirkkaammat, hyvä karva, liikkuu hieman
löysästi edestä, muuten hyvin.

TWO PINE’S ACE OF SPADES 13645/09 s.22.12.2008 i. Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. Two
Pine’s Honey Nut kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Iisalmi KV 2.8. Janiki Steinbock, Israel PEN 1 KP VSP-pentu. Hyvä koko, oikeailmeinen nartun
pää, kaunis ala- ja ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, seisoo hieman ahtaasti edestä kääntäen tassuja hieman
ulos, liikkuu hyvin, tarvitsee kehäkokemusta. Kajaani PN 9.8. Raimo M. Viljanmaa PEN 2. Kaunispiirteinen pää,
kauniit korvat, kuiva kaula, rungoltaan tiivis ja jäntevä, sopivan voimakkaat oikea-asentoiset raajat, vielä osittain
pentuturkissaan, esiintyy hieman väistellen. Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos, Unkari PEN 1 KP VSP-pentu.
Good temperament and movement, very beautiful head, correct and compact teeth, correct ears, beautiful dark
eyes, good neck, well muscled square body, forefeet turn a little bit out, good hindquarters, her coat has not
changed yet, very promising. Joensuu KV 16.8. Elena Ruskovaara PEN 1. Valitettavan pidättyvästi
käyttäytyvä, malliltaan erinomainen, tilava- ja kompaktirunkoinen narttu, kauniit silmät, hyvä suhde kallon ja
kuonon välillä, otsapenger saisi olla merkitympi, hyvät kulmaukset, tarvitsee lisää eturintaa, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, askellus saisi olla ulottuvampaa, ei halua näyttää häntäänsä, kaunis pentu, käytös ei riitä.
TWO PINE’S KEWPIE 41343/05 s.17.7.2005 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill’s Bonfire e. Two Pine’s
Gold Mist kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Kihniö RN 25.7. Harry Tast KÄY ERI 2 PN3 VASERT. Erinomainen tyyppi ja koko, kaunisilmeinen
hyvin narttumainen pää, tasainen kallo, seistessä tasapainoinen ja tyylikäs kokonaisuus, liikkeessä tasapaino ei
tahdo säilyä, hyvässä kunnossa oleva kesäturkki, kehässä löytyy kuitenkin säännöllinen ravi. Jurva RN 1.8.
Markku Santamäki KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä runko, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvät takaraajojen kulmaukset, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin.
TWO PINE’S NORTHSTAR 41215/06 s.30.5.2006 i. Flyers Tan Legacy e. Two Pine’s Gold Mist kasv. Kati Salo
Taipumuskokeet: Pyhäntä 27.6. Jaana Heiskari SPA 1.
Jäljestämiskokeet: Kuusamo 23.8. Kari Pinola AVO - (0 pist).
TWO PINE’S ROMAN FLEUVE 26272/07 s.15.1.2007 i. Leavenworth Saint N'Sinner e. Two Pines Frizzy kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen narttu joka esitetään tänään
hieman pulskassa kunnossa, sievä nartun pää, kaunis ilme, kaula saisi olla pidempi, tasapainoiset kulmaukset,
tilava runko, hyvä luusto ja käpälät, kaunis turkki, liikkuu hyvin, saisi esiintyä hieman vapautuneemmin.
TWO PINE’S SWEET CORN Fin Mva 35145/02 s.25.7.2002 i. Lecibsin Corncob e. Midian’s Dawning Days
kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia VAL ERI 1 PN3. Excellent type with good coat, perfect
head, good topline, long in croup, perfect angulations, correct front, flowing movement, correct teeth. Tuusula
ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber VAL ERI 3. Hyvä tyyppi ja koko, kevyehkö hyvin narttumainen pää, hyvä
kaula, riittävä luusto, hyvä runko ja turkki, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, iloinen luonne, liikkuu hyvin.
Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 2. Shown in beautiful condition, 6 years old, good size,
feminine head, sweet expression, scissor bite, clean neck and shoulders, excellent tailset, hindquarters showing
strong muscle, proper angulation, excellent cat feet, correct mover, keeping strong topline, well presented.
TWO PINE’S UMBRA 13202/08 s.1.11.2007 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V-06 V08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi JUN EH 2. Hyvän tyyppinen narttu, hyvä pää, oikea purenta, hieman
ylös kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset edessä, takana voisi olla paremmat, hyvä
rintakehä, hieman pehmeät ranteet, koira liikkuu hieman korkealla etuaskeleella, erinomainen luonne. Raahe RN
31.1. Paula Rekiranta JUN ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu joka olisi edukseen hieman sutjakammassa kunnossa, kaunisilmeinen nartun pää, tummat silmät, hyvä kaula ja eturinta, hyvä tiivis runko, niukka
polvi- ja kinnerkulmaus, kinner saisi olla matalampi, kaunis turkki, hyvä luusto, riittävä askelpituus, iloisesti
heiluva häntä. Kajaani RN 19.4. Lena Danker JUN ERI 2 PN3 VASERT. 17 kk, feminiininen hyvin kehittynyt
narttu jolla hyvät mittasuhteet, erittäin kaunis pää ja hurmaava ilme, oikea purenta, hyvät korvat, erinomaiset
kulmaukset, erinomainen runko, hyvä selkä ja lantio, hyvän laatuinen kaunis karvapeite, hyvä luonne, liikkuu
reippaasti ja rodunomaisesti hyvällä askelmitalla. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO ERI
2. Very nice blue bitch, lovely head and expression, strong well developed body with right substance, a bit steep
in front, good hindquarters, movement a bit disappointing, should cover more ground, especially in front, very
nice coat and condition. Oulu KV 19.7. Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti NUO ERI 3. 20 months, nice
expression, good dentition, nice dark eye, well set ears, good strong back, well laid back shoulder, good spring
of rib, good angulations to the rear, moves well. Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen NUO ERI 1 PN4 VASERT.
20 kk, kaunislinjainen nuori narttu jolla oikea mittasuhteet ja sukupuolileima, narttumainen pää, kaunis ilme,
hyvät pään linjat, huulet, purenta ja korvat, erinomainen etuosan rakenne, luusto ja käpälät, vahva lanne,
erinomainen takaosa, erinomainen karvan laatu, liikkuu oikealla asenteella, edestä hieman kerien, muuten
hyvällä askeleella. Rovaniemi RN 15.8. Markku Santamäki NUO ERI 1 PN2 SERT. Sopvian kokoinen, rungon
mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, ilmeikäs erittäin kaunismuotoinen pää, hyvä pitkä kaula, erittäin hyvin
kulmautuneet raajat, hyvä rintakehän muoto ja syvyys, liikkuu ja käyttäytyy hyvin, matalat eturaajojen käpälät,
hyvä kauniisti laitettu turkki. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia NUO ERI 2 PN4. Very good size and
format, beautiful feminine head with so sweet expression, good eye shape and colour, correct earset and length,

nice reach of neck, excellent topline, tailset and carriage, well developed chest and forechest, very good
quarters, angulations and movement, typical coat, colour and temperament.
TWO PINE’S UNUKALHAI 13203/08 s.1.11..2007 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Laihia RN 21.2. Saija Juutilainen JUN ERI 2. 1-vuotias, hyvin kaunis juniorinarttu jolla oikeat linjat,
mittasuhteet ja luusto, narttumainen pää, kaunis ilme, aavistus poskia, hyvä purenta, huulet ja korvat, erinomainen kaulan kiinnitys ja etuosan rakenne, vahva lanne, voimakkaat takakulmaukset ja erinomainen karvan
laatu, liikkeessä selkä saisi olla vahvempi, samoin takapotku, hyvin kaunis karvapeite. Ruovesi RN 13.4. Jukka
Kuusisto JUN EH 4. Iloisesti esiintyvä juniorinarttu, hieman lyhyt pää, voimakas luusto, vahva selkä, saisi olla
paremmin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä turkin laatu mutta niukassa turkissa, liikkuu hyvin iloisesti riittävän
pitkällä askeleella.
TWO PINE’S VICE VERSA 18744/08 s.8.12.2007 i. BaltV-09 Sagvan Schönez e. Two Pine's Honey Nut kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä JUN EH. Good type, young female without good
substance today, typical head with good proportions but too small for her body, too narrow chest, lovely colour,
good coat. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta NUO EH 3. Kleinere Hündin, Vorne etwas tiefgestellt,
femininer Kopf mit etwas kürzerem Fang, korrekte Rückenlinie, gut gewinkelt, gutes Haar, ausreichendes Rutenspiel, Brand an den Pfoten etwas russig, unsicheres Wesen. Joensuu KR 15.8. Vilmos Kardos, Unkari NUO
EH 2. A little bit shy temperament, in movement presentation could be better today, well proportioned head,
good bite, too open eyes, ears could be longer, well muscled body but front could be more filled, good
angulations, good coat. Joensuu KV 16.8. Elena Ruskovaara NUO H. Liian pidättyvästi käyttäytyvä, oikeat
mittasuhteet omaava, tarpeeksi raajaluustoa, hyvä rungon malli, toivoisin vaikuttavamman pään ja vahvemman
kuonon, ilme vähän pelokas, varsin kivasti rakentunut edestä ja takaa, liikkuu leveästi edestä, vielä hyvin pentumaisesti sivusta, ok askelpituus, tarvitsee itseluottamusta ja harjoitusta.
TWO PINE’S VISIBLE VOW 18745/08 s.8.12.2007 i. BaltV-09 Sagvan Schönez e. Two Pine's Honey Nut kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen JUN EH 4. 1-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen juniorinarttu jolla oikeat mittasuhteet, varsin kaunis sivukuva, narttumainen pää mutta vielä varsin erisuuntaiset pään
linjat, hyvä purenta, kauniit tummat silmät, hyvä kaula ja etuosa, hyvä eturinta, hyvät takakulmaukset, erinomainen karvan laatu, liikkuu vielä kovin pentumaisesti ja saa vakiintua, seistessä hyvin kaunis. Tampere KV
15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti JUN EH. Correctly sized bitch with correct body proportions, expressive head
with correct skull and muzzle proportions, earset correct, upper arm slightly short, needs more chest
development, slightly round in rib, correct topline and tailset, would like to see cleaner movement coming and
going, more flowing in side movement. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen JUN ERI 2 PN4. Pienikokoinen, hyvät
mittasuhteet, vahva luusto, kokoonsa nähden hyväkokoinen pää, hyvä ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta,
erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko ja rintakehä, kaunis karva, hyvät tan-värit, liikkuu hyvin,
mukava luonne. Pyhäsalmi RN 19.4. Pirkko Konttinen JUN ERI 3. Erinomainen pää, pitkä kaula, erinomainen
runko, hyvät raajat ja hyvä karva. Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia JUN ERI 4. Compact, good
proportions, long but wavy coat, somewhat much neck skin, typical head, good topline, perfect angulation, good
chest, correct front, flowing movement, correct teeth. Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber NUO EH.
Pienikokoinen, hyvän tyyppinen black and tan narttu joka antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman, hyvä pää,
riittävä kaula, vahva lyhyt tiivis runko, vahva luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kaunis turkki, hyvä
luonne, saisi liikkua paremmin takaa.
TWO PINE’S YVONNE 54293/08 s.5.9.2008 i. Gallinagos Still Lovin' You e. Two Pine's Empire Earth kasv. Kati
Salo
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JUN H. Compact black bitch, carrying a bit too
much weight on ribs, nicely angulated, needs more schooling to walk on loose lead, lacking a bit feathering.
TWO PINE’S ZILLION ZYPHOR 54284/08 s.15.9.2008 i. Fi Mva Dreamfilla's Bannana e. Two Pine's Frizzy
kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Lapua RN 9.5. Markku Santamäki PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomaiset mittasuhteet, hyvät linjat,
viehättäväilmeinen pää, pitkä kaula, liikkeessäkin upea ylälinja, tasaisesti ja erittäin hyvin kulmautuneet raajat,
hyvät liikkeet, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti. Tuusula ER 6.6. Merja Järnstedt PEN 2 KP. Erittäin hyvän
tyyppinen, kaunis, hyvin sopusuhtainen, vankka, hyvärakenteinen nuori narttu jolla hyvä pää, kaula ja ylälinja,
liikkuu erittäin kauniisti. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic, Serbia JUN ERI. Correct size and format, very
good bone, excellent feminine head, good eye shape and colour, correct ears, a bit soft back, low tail carriage in
action, well developed chest and forechest, very good quarters and angulations, a little bit unbalanced
movement, wouuld like to see more confidence in behaviour.
TÄHTIMETSÄ CARINA 42907/04 s.16.8.2004 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Jva Damirazin Bikku-Bimu
kasv. Taru Kalkkila
Jäljestämiskokeet: Heinola 9.8. Tuovi Henttu AVO 0 (0 pist).

TÄHTIMETSÄ ELLANORA 32053/07 s.29.4.2007 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Tähtimetsä Carina kasv. Taru
Kalkkila
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 2. Correct type over medium size, correct type of head,
straight enough topline, well developed body, ribcage long enough, correct angulations, movement ok, ok
temperament. Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti NUO EH. Up to size bitch with slightly long body
proportions, head is very expressive with good skull to muzzle proportions, earset correct, upper arm needs to
be slightly longer and slightly better angulated, correct topline and tailset, movement slightly wide in front in
coming, would like to see more reach and drive in profile.
TÄHTIMETSÄ FIONA 46821/08 s.6.8.2008 i. Fin Jva Tähtimetsä Amadeus e. Olipa's Catwalk kasv. Taru
Kalkkila
Taipumuskokeet: Renko 25.7. Anitta Kauppila SPA 0.
Jäljestämiskokeet: Tammela 30.8. Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist).
TÄHTIMETSÄ GARDENIA 23218/09 s.23.3.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight
e. Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila
Näyttelyt: Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia PEN 1 KP ROP-pentu. Excellent type, correct bite, a
little bit dewlap, good general construction, very well angulated from the shoulder, good coat, correct movement,
very promising.
TÄHTIMETSÄ HILMA 23206/09 s.3.4.2009 i. Fin Mva Leading-Light Ain't No Saint e. Tähtimetsä Carina kasv.
Taru Kalkkila
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Chris Bexon, Iso-Britannia PEN. Quite a nice free moving particolour bitch,
balanced head, dark eye and very nice muzzle shape, forelegs could be straighter and frnot feet better,
moderate length of neck, reasonable shoulders, level topline, I'd like a little more roundness over her hindquarters when looking from above, I'd like more bend of stifle and more width of second thigh, coat developing
quite well.
VIKATIKIN RUMBA 45435/08 s.5.7.2008 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of Black Mirage e.
Margate Miss Stitch kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara PEN 1 KP ROP-pentu. Reippaasti käyttäytyvä, oikean mallinen
narttupentu, hyvä luusto, erittäin kaunis ilme, hyvä nartun pää, kaunis ylälinja mutta erittäin suorat etukulmaukset, sopiva runko ja takakulmaukset, tässä vaiheessa hiukan korkeakintereinen, hyvin reipas liikkuja,
kantaa itsensä hyvin liikkeessä mutta etuosa on vielä huolimaton, kaunis häntä, esitetään kauniisti. Varkaus KR
16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä JUN ERI 3. Good type, very young female, clean head, good size, loin is too
long, too narrow parallel front, good balance in movement, high quality coat. Hamina KR 17.5. Denis Kuzelj,
Slovenia JUN ERI. Correct type and size, well formed head with dark eyes, correct ears and bite, short and
compact body, strong angulations, excellent movement. Iitti RN 31.5. Lena Danker JUN H. 10 kk, feminiininen
narttu jolla hyvät mittasuhteet mutta köyristää selkää hieman seistessä, hyvin feminiininen pää ja ilme, sopiva
otsapenger, oikea purenta, hyvät korvat, pysty lapa, hyvä viisto olkavarsi, ikäisekseen riittävä runko, vielä heikko
lanneosa, hyvä selkä ja lantio, toivoisin paremmat takakulmaukset, liikkuu iloisesti mutta lyhyellä askeleella, vielä
ahdas takaa.
Taipumuskokeet: Miehikkälä 29.7. Taru Kalkkila SPA 1.
WESTERNER GHOST STORY S53944/2005 s.24.7.2005 i. Se(n) Mva Westerner Hi-Flyer e. Westerner
Waylight kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi
Näyttelyt: Maarianhamina RN 31.5. Tiina Illukka AVO ERI 2. Utmärkt typ och storlek, feminint huvud, önskar
aningen mera stop, bra överlinje, välvinklad, bra benstomme, rör sig väl, bra päls. Helsinki KV 12.12. Michael
Gasdby, Iso-Britannia AVO EH. Feminine, well presented, slightly cow-hocked, a little lethargic on the move,
nice outline, long upper arm, good forechest, could be a little shorter to give true cobby look. Helsinki KV 13.12.
David Shields, Iso-Britannia AVO EH. Pleasing type of bitch with good head and eye, excellent length of chest
with plenty of heartroom, good legs and feet, well angulated hindquarters, moved soundly with good reach and
drive, to be ultra critical, she is carrying a little too much weight on the neck and shoulders.
WOOD-NYMPH BISSE 48581/06 s.22.7.2006 i. Mallowdale Giddiup e. Fin Kva Stawaskogens Axa kasv.
Metsästyskokeet: Kangasala 17.10. Heimo Ranta AVO 1 (107 pist). Kangasala 18.10. Pertti Kotiranta AVO 1
(110 pist).
Metsästyskokeet, vesilintu: Kangasniemi 12.9. Raimo Martikainen AVO 0 (36 pist).
ÅSA 53871/06 s.23.10.2006 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill's Bonfire e. Merazure Lady Luck kasv.
Näyttelyt: Kajaani KV 11.1. Kirsti Louhi AVO H. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, kokonaisuus
kovin kapea, rintakehä litteä, melko hyvät pään linjat, hyvä purenta, pyöreähköt silmät, saisi olla edestä
paremmin kulmautunut, pehmeä karva, liikkuu sidotusti takaa, selkä nousee kaarelle, ahtaat etuliikkeet,
esitetään hyvin, koira tarvitsee kehätottumusta. Kajaani RN 19.4. Lena Danker AVO H. 2-vuotias, riittävän
feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää, hyvä purenta, valitettavasti hänet esitetään liian
pyöreässä kunnossa, hyvät takakulmaukset, hyvän laatuinen karva josta takut pitäisi kammata auki, liikkuu
hyvällä askelmitalla, hyvä luonne, esitetään hyvin, päivän palkinto johtuu kunnosta ja karvasta.

KASVATTAJALUOKAT
Kennel BENCHMARK om. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Imatra RN 21.3. Elena Ruskovaara KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv. Hyvin tasainen ryhmä nuoria
narttuja, kaikilla oikeat cockerin olemukset, kivat käytökset, perusterveet liikkeet ja rakenteet, hiukan
eroavaisuuksia päissä, kauniisti esitetty ryhmä, onnea kasvattajille. Iitti RN 31.5. Lena Danker KASV 1 KP
ROP-kasv BIS1-kasv. Ryhmä koostuu neljästä eri yhdistelmästä, erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileimat,
hyvät pään linjat, perusanatomia kunnossa, kaikki hyviä liikkujia, ihastuttavat luonteet. Helsinki KR 25.7. Soile
Bister KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv. Hyvin yhtenäinen ryhmä kauniita hyväluonteisia koiria joilla kaikilla
kauniit ylälinjat ja rakenne, rodunomainen iloinen luonne, paljon onnea. Luumäki RN 30.8. Paavo Mattila KASV
1 KP ROP-kasv BIS3-kasv. Hyvin kaunis ryhmä, erittäin hyvärakenteisia koiria, kauniit ilmeikkäät päät, hyvät
mittasuhteet, erittäin hyvälaatuiset karvapeitteet, miellyttävät luonteet, tosin yksi koirista voisi esiintyä iloisemmin,
onnittelut kasvattajalle hyvästä ryhmästä. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia KASV 2 KP.
Balanced line-up, good bone and substance, of nice size and type, all very sound on the move.
Kennel BREEZE om. Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KASV 1 KP ROP-kasv. Hyvä tasainen ryhmä kolmesta
eri yhdistelmästä, kaksi blue roania, kaksi orange roania, hyvän kokoisia, lyhytrunkoisia, nartuilla nätit
feminiiniset päät, uros selvästi urosmainen, tasaiset koot, sopusuhtaiset luustot, sievä ryhmä.
Kennel CARRIER om. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Salo KR 6.6. Kirsti Louhi KASV 2 KP. Ryhmä koostuu vahvaluustoisista hyvän tyyppisistä koirista
jotka liikkuvat sujuvalla sivuliikkeellä kantaen ylälinjansa, erinomaiset luonteet, onnittelut kasvattajalle.
Kennel CLAREMARK om. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia KASV 2 KP. Similar type and qualities, heads all with
pleasing eye and expression, overall a good type and construction, presented in lovely coat and condition.
Kennel ELMERS GOLDMINE om. Helena Partanen
Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Miroslav Zidar, Slovenia KASV 1 KP ROP-kasv. Group is very similar in format,
coat, head form, front and movement. Kokkola KV 5.7. Laurent Pichard, Sveitsi KASV 1 KP ROP-kasv.
Proper breed type of four out of three different combinations, showing different colours and type of cocker
spaniel, all of good size, nice temperament, proper coat, proper tailset. Seinäjoki KV 24.10. Anna Brankovic,
Serbia KASV 1. Dogs are not of quite similar type, not of even size, with typical heads and expressions, would
prefer better toplines in two dogs and more balanced movements, all of them have typical coat colour and
temperament.
Kennel FLYERS om. Paula Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Ligita Zake, Latvia KASV 1 KP ROP-kasv. Nice group of four dogs of the same type,
good size and proportions, lovely head, excellent expressions, correct toplines and bodies, generally could have
better movement, ok temperaments. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-kasv
BIS4-kasv. All of similar type and size, all moving soundly, all short and compact. Turku KV 29.11. Marion
Spavin, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-kasv. Very well matched, all the same type with quality.
Kennel GOLDBIRD'S om. Sinikka Granström
Näyttelyt: Tuusula KR 4.7. John Thirlwell, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-kasv. Pleasing qualities, all of them
compact, balanced outlines, moving with a true cocker temperament, happy and outgoing. Hyvinkää KR 5.7.
Filip Johnsson, Ruotsi KASV 1 KP ROP-kasv. Grupp bestående av fyra kombinationer med mycket typlika
individer, vackra huvuden, utmärkta rygglinjer och rörelser, uppfödaren gratuleras. Helsinki PN 9.8. Raisa
Savander KASV 1 KP ROP-kasv. Hyvin miellyttävä tasainen ryhmä, kaikilla kauniit päät ja ilmeet, pennut ovat
hyväluustoisia ja hyväluonteisia, kaikki liikkuvat mukavalla askeleella, oivallinen ryhmä. Vantaa KR 6.9. Rouli
Kantzou, Kreikka KASV 1 KP ROP-kasv. Nice breeders class, same type of heads and bodies, same qualities,
nice movements. Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia KASV 2 KP. True cocker type throughout,
displaying excellent side gaits, excellent presentation. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia KASV 3
KP. Well matched group of particolours, all of good size and cobby appearance, very sound on the move with
good fronts and excellent drive and action.
Kennel ISBAHAN'S om. Virpi Montonen ja Aila Kärki
Näyttelyt: Tampere KV 15.3. Ray Greer, Uusi-Seelanti KASV 1 KP ROP-kasv. Team showing good head
proportions, correct skull to muzzle ratios, good body proportions and toplines, all moved with typical cocker gay
action. Varkaus KR 16.5. Ekaterina Bauzhes, Venäjä KASV 1 KP ROP-kasv. Very typical compact group,
excellent types, excellent large heads, excellent temperaments in ring, need more balance and drive in
movements,
Kennel JENLIN om. Merja Harjula

Näyttelyt: Teuva RN 18.1. Saija Juutilainen KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv. Laadukas ryhmä blue roan
cockereita neljästä eri yhdistelmästä, kaikilla hyvät sukupuolileimat, erinomaiset raajaluustot ja erinomaiset
karvapeitteet, miellyttävät luonteet, onnittelut kasvattajalle hyvästä työstä.
Kennel MERAZURE om. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Lappeenranta KV 11.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KASV 1 KP ROP-kasv. The dogs in present
group have similar type, excellent expressions, all the dogs move very light and enough parallel, little small
differences of the sizes, all have excellent expressions. Mikkeli KV 26.7. Hana Ahrens, Itävalta KASV 1 KP
ROP-kasv. Gesunde Hunde, korrekt im Typ und Bewegung.
Kennel NORTHWORTH om. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere ER 17.5. Mikael Tranholm, Tanska KASV 1 KP ROP-kasv BIS2-kasv. As a judge you can
always find defects but this is an absolute talented breeder. Salo KR 6.6. Kirsti Louhi KASV 1 KP ROP-kasv.
Ryhmä koostuu hyvän tyyppisistä ja tyylikkäistä koirista joilla riittävät luustot, parilla hieman iloinen häntä
liikkeessä, etukulmauksissa hieman toivomista, kaikilla erinomainen turkin laatu ja hyvät päät, kiinteät luomet,
onnittelut kasvattajalle. Jyväskylä KV 21.11. Alberto Cuccillato, Italia KASV 1 KP ROP-kasv. Very good
breeder group of excellent type and good general construction of each dog, excellent presentation. Tampere RN
6.12. Juha Kares KASV 1 KP ROP-kasv. Erittäin laadukasta kasvatusta, kaikilla koirilla hienot mittasuhteet ja
liikkeet, väri, ikä ja sukupuolijakauma eri aivan edullisia tänään mutta tämä kertoo että kasvattaja osaa asiansa
eri aikoina eri väreissä, paljon onnea topakalle lahjakkaalle kasvattajalle.
Kennel SHAVIAN om. Jaana Ranta
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Michael Gadsby, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-kasv. Correct type throughout,
excellent presentation, beautiful heads. Helsinki KV 13.12. David Shields, Iso-Britannia KASV 1 KP ROPkasv. Lovely line-up of very typy cockers, all have very balanced outlook, short and cobby dog and bitches, good
legs and feet, all move very soundly.
Kennel SHIMMERIAN om. Mervi Vesala
Näyttelyt: Raahe RN 31.1. Paula Rekiranta KASV 1 KP ROP-kasv BIS2-kasv. Ryhmä tyypiltään ja kooltaan
erittäin hyviä yksilöitä, kaikilla hyvät pään mallit ja erittäin hyvät rungon mittasuhteet, hyvät karvapeitteet,
kasvattajan tulee kiinnittää huomiota liikkeisiin ja askelpituuteen, kaikilla oikeat iloiset cockeriluonteet, tasainen
ryhmä. Kinnula RN 5.4. Merja Ylhäinen KASV 1 KP ROP-kasv BIS2-kasv. Erinomaista tyyppiä oleva ryhmä,
kauniit päät, hyvät liikkeet, hyvät luonteet, erinomainen osoitus hyvästä kasvatustyöstä, onnittelut kasvattajalle.
Tuuri KR 7.6. Matti Tuominen KASV 1 KP ROP-kasv BIS3-kasv. Neljästä eri yhdistelmästä koostuva ryhmä,
erinomaisia cockerspanieleita, kaikilla kauniit päät, hyvät luustot ja luonteet, hieman voisi kiinnittää huomiota
kapeisiin etu- ja takaliikkeisiin, hyvin tasainen erinomainen ryhmä. Oulu KV 18.7. Maria-Luise Doppelreiter,
Itävalta KASV 1 KP ROP-kasv. Four very nice cockers, each of them very typical, as a group could be more
uniform, not only in colour, all moving nicely and well presented. Kiiminki RN 1.8. Saija Juutilainen KASV 1 KP
ROP-kasv BIS3-kasv. Laadukas ryhmä, cockereita kolmesta eri yhdistelmästä, kaikilla hyvä sukupuolileima,
hyvin pehmeäilmeiset päät, erinomaiset karvan laadut, kauniit hapsut ja väritykset, koirat liikkuvat rodunomaisesti ja iloisesti käyttäen häntäänsä oikein, onnittelut kasvattajalle.
Kennel TRIPLET om. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tuusula ER 6.6. Teija Poikolainen-Däuber KASV 2 KP. Hyvä, melko tasainen ryhmä, kolme
mustaa, yksi blue roan, kaikilla vahvat päät ja luustot, hyvät tiiviit rungot, hyvät luonteet. Helsinki PN 9.8. Raisa
Savander KASV 2 KP. Hyvin miellyttävä ryhmä, kaikilla kauniit päät, hyvät ylälinjat, ovat tänään eri kehitysvaiheessa, hyvä ryhmä. Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia KASV 2. Nice similar type, not quite
as even as the other group but all moving soundly and of nice type. Turku KV 29.11. Marion Spavin, IsoBritannia KASV 2. Lot of quality, but not of the same type.

JÄLKELÄISLUOKAT
FLYERS ZIM BEAN Fin Mva 33797/05 s.26.2.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 25.10. Jean Gilmour, Iso-Britannia JÄLK 1 KP ROP-jälk. Four youngsters of similar
type, all sound moving, a credit to the parent.

